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Dôležité upozornenia
1. Ihneď po prevzatí výrobku skontrolujte, či počas transportu nedošlo k poškodeniu obsahu a 

či je výrobok kompletný.
2. Ak zistíte nedostatky obsiahnuté v bode 1, ihneď kontaktujte, najlepšie písomnou formou 

predajcu! Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad!
3. Pri presunoch vaničky buďte opatrní, neznesie žiadne tvrdé údery, predovšetkým v rohoch.
4. Toto balenie neobsahuje odpadové prepojku.
5. Pred inštaláciou sa uistite, že váš odpad zodpovedá vyústenie zakúpené vaničky.
6. Použite neutrálny saponátový prostriedok a umývajte dvere mäkkou handričkou alebo uterákom. 

Na odstránenie škvŕn sa odporúča použitie zriedeného octu. V žiadnom prípade nepoužívajte na 
čistenie akejkoľvek časti čpavok, riedidlá, rozpúšťadlá, benzíny, chlóry alebo abrazívne leštidlá.

Sprchové vaničky LUX-V 80 a LUX-V 90

návod na inštaláciu a obsluhu

CZ 

Vážení užívatelia!
Blahoželáme Vám k nákupu sprchovej vaničky. Česká spoločnosť ARTTEC s.r.o. dodáva na 
trh sprchovej vaničky v cenách, do ktorých nie je zahrnutá čiastka za osadenie. Uplatnenie 
Vášho nároku na túto službu u niektorej z autorizovaných firiem predpokladá bezpodmie-
nečné dodržanie nasledujúcich pokynov, týkajúcich sa stavebnej pripravenosti kúpeľní. Ak 
uvedené pokyny nedodržíte, nebude Vám zariadenie osadené. Záruka, ktorej podmienky a 
doba platnosti sú uvedené na záručnom liste, potvrdzuje po usadení autorizovaná firma.
Prosíme vás, aby ste celej príprave svojej kúpelne pre inštaláciu venovali maximálnu pozor-
nosť a dodržali všetky tu uvedené pokyny. Vyhnete sa tak prípadným problémom. Prajeme 
Vám, aby Vám náš výrobok účinne slúžil vo všetkých svojich funkciách po mnoho rokov a 
bez akýchkoľvek ťažkostí. V prípade akýchkoľvek pochybností neváhajte ihneď kontaktovať 
montážnu firmu.
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umiestnenie odpadu

priamy odpad
odpad so sifónom

Postup inštalácie:
1. Dajte sprchovú vaničku k múru a vodováhou skontrolujte, či je vo všetkých smeroch vyrovna-

ná. Tiež skontrolujte, či je pripevnenie odpadu pevné.
2. Pustite do vaničky vodu a skontrolujte, či niekde neuniká.
3. Silikónom zatěsnět škáru medzi stenou, podlahou a sprchovou vaničkou.
4. Na záver odstráňte ochrannú fóliu chrániacu vaničku.

silikón
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Pri každom jednaní so servisným strediskom je nutné predložiť záručný list a doklad o zakúpení. Záruku je 
možné uplatniť v záručnej dobe v predajni, kde ste si zariadenie zakúpili. Záruka sa uplatňuje predložením 
tohto záručného listu.
Záruku nie je možné  uplatniť najmä:
• v prípade neodbornej montáže prevedené osobou alebo firmou, ktorá nebola preškolená firmou

ARTTEC 
• na poškodenie spôsobené uživateľom nesprávným užívaním, manipuláciou, neprimeraným násilím, do-

pravou alebo tretiou osobou
• na vady spôsobené nevhodnými prevádzkovými podmienkami, alebo ak bol u výrobku prevedený neod-

borný zásah majiteľom alebo inou osobou
• ak je zariadenie napevno spojené so stavbou a nie je možné ho vybrať bez destrukčných činností. (Zaria-

denie musí ostať voľne vyberateľné.)
• ak bude na výrobku použitý akýkoľvek diel iný ako ten, ktorý je dodávaný dodávateľom

Vyplnený záručný list prevzal dňa:    

Podpis, meno:  

Vyplní predajca:
Typ výrobku: Faktúra/predajka č.:

Dátum výroby: Výrobné číslo:

Dátum predaja:

Predajca 
(názov, telefón): pečiatka + podpis

Výrobca poskytuje na výrobok záruku podľa zákonom stanovených podmienok. Záruka je platná iba 
v prípade riadne vyplneného listu a pri doložení dokladu o kúpi výrobku. Záruka trvá 2 roky odo dňa 
predaja. Záruka zaniká, pokiaľ nebola uplatnená v záručnej dobe.

Vážený zákaznici, práve ste si zakúpili značkový výrobok so zárukou.
Plnú záruku v prípade montáže autorizovanou firmou 

nesie firma ARTTEC s.r.o.
Záručný list - SK

ARTTEC s.r.o.
Rosická 358, CZ - 664 17 Tetčice

www.arttec.cz, info@arttec.cz
Sídlo firmy: tel.: +420 546 422 114, fax: +420 546 410 494 

Reklamačné oddelenie: tel.: +420 546 434 586, 
fax:+420 546 212 004,  mob: +420 731 542 965,  reklamace@arttec.cz
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ARTTEC s r. o.
Rosická 358
664 17 Tetčice
CZ

dovozca:
ARTTEC s.r.o. 
Sídlo firmy:
Rosická 358, CZ-664 17 Tetčice, 
www.arttec.cz, info@arttec.cz  
tel.: +420 546 422 114,  
fax: +420 546 410 494 
Reklamačné oddelenie:  
tel.: +420 546 434 586, 
mob:+420 731 542 965

Informácie v tomto návodu sú aktuálne k datu tlače. Dovozca si vyhradzuje právo na 
zmeny technických špecifikácií výrobku. Tlačové chyby vyhradené.

SERVISNÁ STREDISKÁ:

ČESKÁ REPUBLIKA SLOVENSKO

MK koupelny - interiéry spol. s r.o.
Ing. Milan Krčmář
Panenská 619, 347 01 Tachov 
Tel/fax: +420 373 721 313
Mob.:+420 605 233 983
www.mkkoupelny.cz
koupelna.revos@seznam.cz

SAMITECH  
Milan Šalagovič 
Olšovany 38 (Košice - okolie)
Mob: 00421 908 365 968
milansalagovic@pobox.sk

ASC ZDENY SERVIS s.r.o.
centrála:
DS 18 areál Chemopetrolu
435 70 Záluží u Litvínova
Mobil: + 420 773 999 750
Mobil: + 420 608 028 114
Tel/fax:  +420 476 162 900
e-mail: servis@asczdenyservis.cz
www.asczdenyservis.cz

K-TREND Jan Krutý
Nábrežná 99
Nové Zámky
mob.:0041 905 960 979
mob.:0041 948 535 880
kruty@mail.t-com.sk

KOBOX MONTÁŽE, v.o.s
Cejl 76
602 00 Brno
Mob.: +420 733 709 333,
servis@montazeboxu.cz, 

SANDY
Robert Šipoš
Tatranská 65
Banská Bystrica
Mob: 00421 910 993 188
robertsipos@orangemail.sk

REVOS
28. října 217
CZ-709 00 Ostrava
Tel:/Fax: +420 596 625 982
Mob.:+420 602 707 626
koupelna.revos@seznam.cz

PETER HUBA
02801 Trstěná-západ 1143/37
Mob: 00421 903 652 240
phuba@orava.sk

koupelny HANDL
Pražská 148
261 01 Příbram II
Mob.  774 500 060
 774 500 061
Thandl@centrum.cz


