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koupelnová stolička
5046

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

Vážení uživatelé!

Blahopřejeme Vám k nákupu naší sprchové stoličky. 
Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží                      
v cenách, do nichž není zahrnuta částka za osazení. 

Záruka, jejíž podmínky a doba platnosti jsou uvedeny 
na záručním listu, potvrzuje po usazení a oživení autori-
zovaná firma. Bez tohoto potvrzení není  záruka platná! 

Přejeme Vám upřímně, aby Vám náš výrobek účinně 
sloužil ve všech svých funkcích po mnoho let a bez 
jakýchkoliv těžkostí. V případě jakýchkoli pochybností 
neváhejte ihned kontaktovat montážní firmu.

        Důležitá upozornění

1. Ihned po převzetí výrobku zkontrolujte, zda během 
transportu nedošlo k poškození obsahu a zda je vý-
robek kompletní.

2. Pokud zjistíte nedostatky obsažené v bodě 1, ihned 
kontaktujte nejlépe písemnou formou prodejce! Na 
pozdější reklamace nebude brán zřetel!!!
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Vážení užívatelia!

Blahoželáme Vám ku kúpe našej sprchové stoličky. 
Česká spoločnosť ARTTEC s.r.o. dodáva na trh výrobky                      
v cenách, do ktorých nie je zahrnutá čiastka za osadenie. 

Záruka, ktorej podmienky a doba platnosti sú uvedené 
na záručnom liste, potvrdzuje po usadení autorizovaná 
firma. Bez tohto potvrdenia nie je záruka platná!

Prajeme Vám úprimne, aby Vám náš výrobok účinne sl-
úžil vo všetkých svojich funkciách po mnoho rokov a bez 
akýchkoľvek ťažkostí. V prípade akýchkoľvek pochyb-
ností neváhajte ihneď kontaktovať montážnu firmu.

      
        Dôležitá upozornenia

1. Ihneď po převzatí výrobku skontrolujte, či počas trans-
portu nedošlo k poškodeniu obsahu a či je výrobok 
kompletný.

2. Pokiaľ zjistíte nedostatky obsiahnuté v bode 1, ihneď 
kontaktujte, najlepšie listom, predajcu! Na neskoršie 
reklamácie nebude braný ohľad!!!

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

kúpeľňová stolička
5046
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Opatrnost
• Stolička lze používat pouze ve sprchách, které mají bezpečný a neklouzavý 

povrch.
• Zkontrolujte před každým použitím, že je židle postavena stabilně, bezpečně a bez 

nebezpečí uklouznutí. Na stoličku nikdy nestoupejte.

Úklid a údržba
• Umyjte  a osušte židli po každém použití. Odstraňte nečistoty vlhkým hadrem,       

v případě potřeby i neutrálním čističem, pak vysušte.
• Nepoužívejte agresivní chemické látky pro čištění, například kyseliny nebo zásady. 

To by vedlo k poškození materiálu židle.
• V případě znečištění sedátka infekčními materiály, může být čištěno standardními 

lihovými dezinfekčními roztoky.

Pokyny k likvidaci
Nepotřebnou nebo poškozenou stoličku zlikvidujte ekologicky k tomu určeném zařízení 
(sběrny, ekodvory). Prosím, řiďte se podle aktuálně platných předpisů!

Opatrnosť
• Stolička je možné používať len v sprchách, ktoré majú bezpečný a protišmykový 

povrch.
• Skontrolujte pred každým použitím, že je stolička postavená stabilne, bezpečne a 

bez nebezpečenstva pošmyknutia. Na stoličku nikdy nestúpajte.

Upratovanie a údržba
• Umyte a osušte stoličku po každom použití. Odstráňte nečistoty vlhkou handrou, v 

prípade potreby aj neutrálnym čističom, potom vysušte.
• Nepoužívajte agresívne chemikálie na čistenie, napríklad kyseliny alebo zásady. 

To by viedlo k poškodeniu materiálu stoličky.
V prípade znečistenia sedátka infekčnými materiálmi, môže byť očistené štandardnými 
liehovými dezinfekčnými roztokmi.

Pokyny k likvidácii
Nepotrebné alebo poškodené sedátko zlikvidujte ekologicky na to určenom zariadení 
(zberne, ekodvory). Prosím, riaďte sa podľa aktuálne platných predpisov!

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


