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Návod k údržbě a čištění

Návod na údržbu a čistenie

(Kadeřnických křesel, mycích boxů, taburetů, sedacích souprav,
kosmetických lehátek, kosmetických křesel, pedikúrních křesel)

(Kaderníckych kresiel, umývacích boxov, taburetov, sedacích súprav,
kozmetických lehátok, kozmetických kresiel, pedikúrnych kresiel)

Eko kůže − údržba a čištění

Eko koža − údržba a čistenie

Životnost nábytku potaženého umělou kůží můžeme prodloužit řádnou péčí o něj. První
zásadou je nevystavovat jej dlouhodobě přímému slunečnímu záření a teplotám nad 25 °C.
Nepoužíváme žádné chemické prostředky a přípravky určeny na pravou kůži, pro běžnou
údržbu postačí hadřík navlhčený v čisté vodě, případně slabém roztoku mýdla s neutrálním
pH. Látka hadříku by neměla pouštět barvu, aby nevzniklo více škody než užitku. Vhodné je
také pravidelně ošetřovat umělou kůži sprejem určeným speciálně pro tento materiál. Pokud
potřebujeme vyčistit menší skvrny, postačí již zmiňovaný slabší roztok mýdla, v žádném
případě ale neberte do ruky režný kartáč, který by mohl poškodit povrch umělé kůže. Pokud
sáhnete po nějakém čističi na eko kůže, přečtěte si pozorně návod k jeho použití a pro
jistotu ho nejprve vyzkoušejte na méně viditelném místě. Při polití eko kůže tekutinou ji
nejprve rychle vysajeme papírem a vzniklou skvrnu následně opět vyčistíme vlhkým hadrem.
Obdobně postupujeme i v případě, že nám na nábytek upadne nějaké jídlo. Je třeba co
nejdříve odstranit tu největší nečistotu a skvrnu jemně vyčistit. Když se to nepodaří nebo
dojde k potřísnění umělé kůže těžko odstranitelnou látkou (inkoustem, lakem na nehty a
podobně), raději se obraťte na odbornou úklidovou firmu, která by si měla v těchto
případech poradit.

Životnosť nábytku potiahnutého umelou kožou môžeme predĺžiť riadnou starostlivosťou o
neho. Prvou zásadou je nevystavovať ho dlhodobo priamemu slnečnému žiareniu a
teplotám nad 25 °C. Nepoužívame žiadne chemické prostriedky a prípravky určené na
pravú kožu, pre bežnú údržbu postačí handričku navlhčenú v čistej vode, prípadne slabom
roztoku mydla s neutrálnym pH. Látka handričky by nemala púšťať farbu, aby nevzniklo viac
škody ako úžitku. Vhodné je tiež pravidelne ošetrovať umelú kožu sprejom určeným
špeciálne pre tento materiál. Ak potrebujeme vyčistiť menšie škvrny, postačí už spomínaný
slabší roztok mydla, v žiadnom prípade ale neberte do ruky režnú kefu, ktorá by mohla
poškodiť povrch umelej kože. Ak siahnete po nejakom čističi na eko kožu, prečítajte si
pozorne návod na jeho použitie a pre istotu ho najprv vyskúšajte na menej viditeľnom
mieste. Pri poliatiu eko kože tekutinou ju najprv rýchlo vysajeme papierom a vzniknutú
škvrnu následne opäť vyčistíme vlhkou handrou. Obdobne postupujeme aj v prípade, že
nám na nábytok spadne nejaké jedlo. Je potrebné čo najskôr odstrániť tú najväčšiu
nečistotu a škvrnu jemne vyčistiť. Keď sa to nepodarí alebo dôjde k zasiahnutiu umelej kože
ťažko odstrániteľnú látkou (atramentom, lakom na nechty a podobne), radšej sa obráťte na
odbornú upratovaciu firmu, ktorá by si mala v týchto prípadoch poradiť.

Plynový píst – údržba

Plynový piest – údržba

Pro správný a dlouhodobý chod plynového pístu je nutné provádět pravidelnou údržbu.
Alespoň jednou za 3 měsíce je nutné zkontrolovat, zda není píst znečištěný (nánosy
prachu). Píst lze otřít vlhkým hadrem (tubus i pístnici), při vysušení je třeba píst jemně
naolejovat. V případě umístění v prašném prostředí je nutné četnost přizpůsobit aktuální
situaci.

Pre správny a dlhodobý chod plynového piestu je nutné vykonávať pravidelnú údržbu.
Aspoň raz za 3 mesiace je nutné skontrolovať, či nie je piest znečistený (nánosy prachu).
Piest možno utrieť vlhkou handrou (tubus i piestnicu), pri vysušení treba piest jemne
naolejovať. V prípade umiestnenia v prašnom prostredí je nutné početnosť prispôsobiť
aktuálnej situácii.

Ostatní části nábytku

Ostatné části nábytku

Z plastových, kovových a chromových částí odstraňte nečistoty pomocí suchého či vlhkého
hadříku. Při větším znečištění použijte čistící přípravek určený pro kov nebo plast a
postupujte přesně podle návodu, který je uveden na přípravku.

Z plastových, kovových a chrómových častí odstráňte nečistoty pomocou suchého či vlhkej
handričky. Pri väčšom znečistení použite čistiaci prípravok určený pre kov alebo plast a
postupujte presne podľa návodu, ktorý je uvedený na prípravku.

Upozornění

Upozornenie

Prosíme Vás, abyste dodržovali pokyny a doporučení obsažené v tomto návodu, v opačném
případě neručíme za škody vzniklé neodborným používáním, montáží a manipulací.

Prosíme Vás, aby ste dodržiavali pokyny a odporúčania obsiahnuté v tomto návode, v
opačnom prípade neručíme za škody vzniknuté neodborným používaním, montážou a
manipuláciou.
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EN
Maintenance and cleaning instructions
(Styling chairs, washing boxes, tabourets, sofas,
cosmetic deck chairs, cosmetic chairs, pedicure chairs)
Eco leather – maintenance and cleaning
The lifetime of eco leather coated furniture can be prolonged with proper care. The first
principle is to avoid exposure to direct sunlight and temperatures above 25 °C. Do not use
chemical products and preparations intended for genuine leather, for normal maintenance, a
cloth moistened with clean water or a mild solution of neutral pH soap is sufficient. The cloth
should not discolour as to avoid more harm than good. It is advisable to regularly treat eco
leather with a special product for this material. For smaller spots, the soap mild solution is
sufficient, never clean the surface with a scrub brush that could damage the surface of the
eco leather. If you want to use the eco leather preparation, read the instructions carefully
and try it in less visible place. If the surface is polluted by liquid, dry it with paper towel and
clean the stain with a damp cloth. The same goes for the case the food falls on furniture.
First remove the largest dirt, then gently clean the stain. If it fails or leather is stained with a
hard to remove substances (ink, nail polish etc.), contact professional cleaning company
that will advise you in this case.

A gas piston – maintenance
For proper and long-term operation of the gas piston, regular maintenance is required. At
least once every 3 months, it is necessary to check whether the plunger is not dirty (dust
deposits). The piston can be wiped with a damp cloth (tube and piston rod), if the piston is
dry, use oil. If it is in a dusty environment, it is necessary to adjust the cleaning frequency to
the current situation.

Other parts of furniture
Dirt from plastic and metal parts remove with a dry or damp cloth. To large pollution use
preparation intended for metal or plastic surfaces and follow the instructions on the product.

Caution
We ask you to follow the instructions and recommendations contained in this manual.
Otherwise, we are not liable for damages caused by improper use, assembly and handling.
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