
Waste packaging materials and product end of life:
Please help preserve the environment by observing local country guidelnes or laws regarding re-cycling. Materials which are not suitable for re-cycling 
must be disposed of at an official and suitable waste control centre.

Nakládání s obalovým materiálem a s výrobkem po skončení životnosti: 
Využitelné složky obalu, např. karton, lepenku nebo PE folii využijte sami nebo nabídněte k dalšímu využití či recyklaci. Nevyužitelné složky obalu  
a výrobku po skončení jeho životnosti je nutné zneškodňovat bezpečným způsobem dle platného zákona o odpadech. Po skončení životnosti výrobku 
nabídněte využitelné složky (např. kovy) k dalšímu využití a recyklaci způsobem v místě obvyklým.

Zaobchádzanie s obalovým materiálom a s výrobkom po skončení životnosti:
Využiteľné zložky obalu, napr. kartón, lepenku, alebo PE foliu využite sami, alebo ponúknite na ďalšie využitie alebo recykláciu. Nevyužiteľné zložky 
obalov a výrobku po skončení jeho životnosti je nutné zneškodňovať bezpečným spôsobom podľa platného zákona o odpadoch. Po skončení životnosti 
výrobku ponúknite využiteľné zložky (napr. kovy) na ďalšie využitie a recykláciu spôsobom v mieste zvyčajným.

Umgang mitdem Verpackungsmaterial und dem Produkt  nach Ablauf der Lebensdauer: 
Die verwertbaren Verpackungskomponenten, z.B. Karton, Pappe, oder PE Folie, selbst verwerten oder zur Weiterverwertung oder Recycling anbieten. 
Die unverwertbaren Verpackungskomponenten und Produktkomponenten nach Ablauf der Lebensdauer sind entsprechend dem geltenden Abfallgesetz 
sicher zu entsorgen. Nach Ablauf der Lebensdauer des Produktes die verwertbaren Komponenten (z.B. Metalle) zur Weiterverwertung und Recycling 
auf die im Ort übliche Weise anbieten.

MAINTENANCE
Clean the plastic parts with a cloth and mild detergent. Never use any abrasive pastes, dissolvents, acetone or detergents and desinfectants, that contain 
chlorine. The manufacturer accepts no liability for any type of use or care other than those contained in these instructions. The manufacturer reserves the 
right to introduce technical changes without notice. The guarantee is 24 months from the date of sale. For further information about assembly, use, 
and care contact your local dealer. 

ÚDRŽBA
Údržba se provádí pouze otíráním jemnými textiliemi za použití níže doporučených čisticích prostředků. Je třeba se vyvarovat použití brusné pasty, 
rozpouštědel, acetonu.
Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním, montáží nebo ošetřováním výrobku. Výrobce si vyhrazuje právo inovace výrobku. 
Záruční lhůta je 24 měsíců ode dne prodeje. Veškeré podrobné informace ohledně montáže, použiti a údržby získáte u svého prodejce.

ÚDRŽBA
Údržba sa vykonáva len utieraním plastu jemným textilom za použitia bežných čistiacich prostriedkov pre domácnosť. Treba sa vyvarovať použitím 
brúsnej pasty, rozpušťadiela desinfekčních prípravkou s obsahom chlóra, apod. Výrobca nezodpovedá za škody sp ôsobene nesprávnym použitím, 
montážou alebo ošetrovaním výrobku. Výrobca si vyhradzuje právo inovácie výrobku. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa predaja. Všetky 
podrobné informácie ohľadom montáže, použitia a údržby ziskate u svojho predajcu.

PFLEGE/WARTUNG
Ein dauerhaft schönes Aussehen der Duschtassen erfordert keine besonderen Pflegemassnahmen. Ein leichtes Abwischen mit einem weichen Tuch 
und üblichen Haushaltsreinigern genügt. Bitte keine Schleifmittel, Flussmittel, Aceton, Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit Chlorgehalt usw. 
verwenden. Die Produkte sind für die Verwendung im Innenbereich vorgesehen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden und Folgeschäden, die durch 
unsachgemässen Gebrauch, fehlerhafte Montage oder Pflege verursacht worden sind. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 24 Monaten ab 
Verkaufsdatum. Weitere Informationen erhalten Sie über Ihren Verkäufer. Technische Änderungen vorbehalten.

The manufacturer reserves the right to change prices, specifications, or other facts without notice and is not responsible for typographical errors.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Preise, Spezifikationen, oder andere Tatsachen ohne Vorankündigung geändert werden und ist nicht 
verantwort-lich für typographische Fehler enthalten.
Výrobce si vyhrazuje právo změny ceny, technických parametru, či dalších skutečnosti bez předchozího upozorněni a nenese odpovědnost
za tiskové chyby.
Výrobca si vyhradzuje právo zmeny ceny, technických parametrov, či ďalších skutočnosti bez predchádzajúceho upozornení a nenesie
zodpovednosť za tlačové chyby.
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