
Důležitá upozornění 

1) Než začnete, pečlivě si přečtěte návod k montáži a seznamte se s ním. 

2) Postupujte podle návodu k montáži opatrně. 

3) Porovnejte uvedené díly a seznam příslušenství s obsahem balení. 

4) Připravte potřebné nástroje pro montáž a ujistěte se, že nástroje jsou ve funkčním stavu. Špatné nástroje vedou 

k potížím při montáži. 

5) Ujistěte se, že nábytek nebude při montáži poškozen nebo poškrábaný, připravte vhodný prostor a pokryjte 

podlahu kartónem nebo jinou měkkou podložkou (např. Látkou nebo kobercem). 

6) Doporučujeme vždy pracovat se dvěma nebo více lidmi. 

7) Nepřetahujte šrouby. Zkontrolujte čas od času šrouby a v případě potřeby je znovu upravte. 

8) Pokyny pro montáž uskladněte pro budoucí potřeby. 

 

Údržba: 

Pro dřevěný nábytek, nábytek skládající se ze skla a oceli nebo MDF a vrstvené povrchy. 

Dřevěný nábytek: Barvy mohou být odstraněny měkkým, navlhčeným hadříkem nebo použitím speciálního lesku (k 

dispozici v supermarketech a specializovaných prodejnách). Ale nezapomeňte povrch poté otřít suchým a měkkým 

hadříkem. 

Ocelový nábytek: Kov má lakovaný povrch. Materiál by mohl způsobit malé rozdíly v barvě, oblacích nebo skvrnách 

způsobené výrobou stroje, která by neměla být důvodem pro stížnost. Pokud se během přepravy nějaká kovová část 

během přepravy zkroutí, můžete se pečlivě pokusit je otočit do původní polohy. Prosím, neotáčejte šrouby a čas od času 

je vyměňujte. 

MDF a vrstvené povrchy: MDF se skládá z dřevěných vláken (přečtěte si prosím pokyny). Na vrstvené povrchy nepracujte 

noži ani ostrými předměty, protože by mohlo dojít k poškození materiálu. To by nemělo být důvodem pro stížnosti. Díky 

strojové výrobě mohou mít součásti MDF ostré hrany. Mohli byste je zbrousit. Standardním brusný papírem. Udělejte to 

prosím pečlivě, abyste se ujistili, že nebudete odstraňovat příliš materiálu. 

 

Varování: 

Montáž sestavy by měli provádět pouze dospělé osoby.  Dbejte na to, aby vaše děti nebyly při montáži. Děti mohou 

odvézt drobné části nebo vybavení nebo je spolknout. Při montáži by se mohlo také stát, že části vašeho nábytku 

spadnou na vaše děti. Prosím, chráníte je a ujistěte se, že při jejich nepřítomnosti provádíte montáž. Pokud se váš 

nábytek skládá ze skla, musíte být při montáži velmi opatrní, protože by mohlo sklo způsobit zranění. Sklo se může 

kdykoli zlomit a způsobit zranění. Proto byste měli chránit oči a ruce tím, že nosíte speciální oblečení a bezpečnostní 

obuv, které jsou k dispozici v supermarketech a specializovaných prodejnách. Nezodpovídáme za žádnou materiální 

škodu nebo zranění vyplývající z nesprávné montáže. Nezodpovídáme ani za škody způsobené nedostatkem údržby 

během používání. (Např. Utahování šroubů atd.) Nezodpovídáme za škody způsobené vadným použitím nebo použitím 

proti jeho účelu. Přejeme Vám hodně radosti a věřte si s novým nábytkem. 

 

Vyhýbejte s nábytkem nacházejí se v něm věci. Pokud tak učiníte, váš nábytek se může stát nestabilní a jeho spadnutí 

může způsobit i vážná zranění. 


