ČESKY

Důležité montážní pokyny:

1.) Než zahájíte montáž, přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k montáži.
2.) Dodržujte všechny pokyny, uvedené v tomto návodu k montáži.
3.) Před zahájením montáže zkontrolujte, zda jsou v balení všechny dále uvedené díly a spojovací materiál.
4.) Připravte si také všechny nástroje a nářadí, potřebné k montáži a ujistěte se, že fungují správně. Nesprávně
fungující nástroje a nářadí mohou způsobit problémy při montáži.
5.) Montáž provádějte na rovném, čistém a hladkém povrchu, nejlépe na rozloženém kartonu, koberci nebo podobné
podložce odpovídajícího rozměru. Předejdete tím možnému poškození povrchu jednotlivých dílů.
6.) Doporučujeme montáž provádět vždy minimálně dvěma dospělými osobami.
7.) Nepřetahujte šrouby. Jednou za čas je ale potřeba všechny šrouby a spoje zkontrolovat a případně dotáhnout.
8.) Tento návod k montáži si pečlivě uschovejte pro pozdější potřebu.

Pokyny pro údržbu:
Pro nábytek z masivního dřeva, skla a kovu nebo MDF a lamina:
Nábytek z masivního dřeva:
Nečistoty otřete navlhčenou měkkou textilií nebo použijte speciální přípravek na ošetřování a údržbu nábytku
z masivního dřeva. Nezapomeňte ošetřovaný povrch osušit suchou měkkou textilií.
Kovový nábytek:
Kovové prvky mají lakovaný povrch. Jednotlivé prvky mohou vykazovat drobné rozdíly v barevnosti a lesku nebo na nich
mohou být stopy po strojové výrobě prvku, což není považováno za důvod k reklamaci. Pokud jsou některé kovové prvky
lehce zdeformované například převozem, zkuste je opatrně srovnat do původního tvaru. Šrouby nikdy nepřetahujte, ale
jednou za čas všechny spoje zkontrolujte, případně dotáhněte.
MDF a lamino:
MDF a lamino má jádro z dřevěných vláken. Povrch tohoto materiálu není odolný vůči poškození noži nebo jinými
ostrými předměty. Takovéto poškození nemůže být důvodem k reklamaci. Díky strojovému zpracování MDF a lamino
desek mohou být některé hrany dílů velmi ostré. Hrany můžete opatrně srazit velmi jemným smirkovým papírem.
Obroušení provádějte velmi opatrně, abyste neobrousili příliš mnoho materiálu.

Upozornění:
Montáž mohou provádět pouze dospělé osoby. V průběhu montáže držte děti v dostatečné vzdálenosti. Děti mohou malé
díly nebo spojovací materiál odnést a ztratit jej nebo spolknout. Během montáže také může na vaše děti některý z dílů
spadnout. Proto je chraňte a montáž provádějte pouze v jejich nepřítomnosti.
Pokud nábytek obsahuje některé díly ze skla, je nutno s nimi během montáže manipulovat velmi opatrně. Sklo se může
rozbít a způsobit vážná zranění. Z tohoto důvodu chraňte své ruce a oči odpovídajícími bezpečnostními pomůckami
(pracovní rukavice a ochranné brýle). Doporučujeme při montáži použít také pevnou obuv.
Za poškození materiálu v důsledku nesprávné montáže neneseme žádnou odpovědnost. Neneseme také žádnou
odpovědnost za poškození nábytku během používání následkem nedostatečné nebo špatné údržby, případně
přetažením šroubů. Rovněž neneseme žádnou odpovědnost za poškození vlivem nesprávného nebo nevhodného
použití nábytku, případně jeho použití k jinému účelu, než k čemu je určen.
Přejeme vám, aby vám nový nábytek přinesl mnoho radosti a potěšení.
Váš tým zajišťování kvality.
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