CZ

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

Instalace:
Jedná se o umyvadlo na desku, je doporučeno použít podložku, která není součástí balení a je nutno ji
dokoupit.
Umyvadlo je bez přepadu, doporučujeme instalovat neuzavíratelnou výpust.
Při instalaci nepoužívejte acetátový silikon a podobné materiály, aby nedošlo k poškození dekoru.

ÚDRŽBA:
Doporučuje se umyvadlo omýt vodou a jemným čisticím prostředkem málo koncentrovaným, který je
určen na čištění skla. Povrch umyvadla případně vysušte měkkým hadříkem. Použít můžete i speciální
utěrku z mikrovlákna na skleněné povrchy.
Složení a tvrdost vody se v každém regionu může lišit. Vodní kámen může sklo poškodit matnými
skvrnami.

Upozornění:
! Nepoužívejte agresivní prostředky a houbičky s drsným povrchem!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EN

Installation and maintenance

Installation:
It is a countertop washbasin, it is recommended to use mounting ring/spacer for counter top
washbasin that is not included in the package and must be purchased.
The glass basin is without overflow; therefore we recommend installing the unslotted waste.
Do not use silicone acetate and similar materials during installation in order to avoid damage to the
decor.

Maintenance:
It is recommended to wash the wash basin with water and with little concentrated gentle detergent
intended for cleaning glass. The surfaces of the sink eventually dry with a soft cloth.
It is also possible to use a special micro fiber cloth on the glass surfaces.
The composition and the hardness of the water in each region may vary. Lime scale could cause the
matt spots on the glass.

Warning:
! Do not use aggressive means and sponges with a rough surface!

SK NÁVOD na inštaláciu a údržbu
Inštalácia:
Jedná sa o umývadlo na dosku, je odporúčané použiť podložku, ktorá nie je súčasťou balenia a je
nutné ju dokúpiť.
Umývadlo je bez prepadu, odporúčame inštalovať neuzatvárateľnú výpust.
Pri inštalácii nepoužívajte acetátový silikón a podobné materiály, aby nedošlo k poškodeniu dekoru.

ÚDRŽBA:
Odporúča sa umývadlo umyť vodou a jemným čistiacim prostriedkom málo koncentrovaným, ktorý je
určený na čistenie skla. Povrch umývadla prípadne vysušte mäkkou handričkou. Použiť môžete aj
špeciálnu utierku z mikrovlákna na sklenené povrchy.
Zloženie a tvrdosť vody sa v každom regióne môže líšiť. Vodný kameň môže sklo poškodiť matnými
škvrnami.

Upozornenie:
! Nepoužívajte agresívne prostriedky a hubky s drsným povrchom!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DE INSTALLATIONS- UND WARTUNGSANLEITUNG
Installation:
Es ist ein Aufsatzwaschbecken. Es wird empfohlen, eine Unterlage zwischen Waschtisch und Platte zu
verwenden, die nicht im Lieferumfang enthalten ist und erworben werden muss.
Das Waschbecken ist ohne Überlauf, wir empfehlen den Einbau eines nicht verschließbaren Ablaufs.
Verwenden Sie kein Acetat-Silikon und ähnliche Materialien, um eine Beschädigung des Dekors zu
vermeiden.

WARTUNG:
Es wird empfohlen, das Waschbecken mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel mit niedriger
Konzentration für die Glasreinigung zu waschen. Falls erforderlich, trocknen Sie die
Spülbeckenoberfläche mit einem weichen Tuch. Sie können auch ein spezielles Mikrofasertuch für
Glasoberflächen verwenden.
Die Zusammensetzung und Härte des Wassers in jeder Region kann variieren. Kalk kann Glas mit
stumpfen Flecken beschädigen.

Warnung:
! Verwenden Sie keine scharfen Scheuermittel oder Schwämme!

