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TEXTILNÍ KOŠ
návod k použití

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním 
budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní používání výrobku. Uchovejte jej pro 
jeho případné další použití.
1) Nasuňte plastovou spojku do hliníkové trubky.
2) Druhý konec plastové spojky nasuňte do dalšího konstrukčního dílu.
3) Sestavte celý hliníkový rám do tvaru X.
4)  Umístěte textilní koš do hliníkového X rámu a připevněte jej k němu pomocí úchytů  

se suchým zipem.
5) Textilní koš je připraven k použití a) model dvoukomorový, b) model tříkomorový

Ochrana životního prostředí
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, pro-
dukt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte 
na určených sběrných místech.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních častí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným 

použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s účelem použití, 

přetížením.
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TEXTILNÝ KÔŠ
návod na použitie

Vážený zákazník,
ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili nákupom tohto výrobku. Veríme, že s ním
budete plne spokojný. Tento návod slúži na efektívne používanie výrobku. Uchovajte ho pre
jeho prípadné ďalšie použitie.
1) Nasuňte plastovú spojku do hliníkovej rúrky.
2) Druhý koniec plastovej spojky nasuňte do ďalšieho konštrukčného dielu.
3) Zostavte celý hliníkový rám do tvaru X.
4)   Umiestnite textilný kôš do hliníkového X rámu a pripevnite ho k nemu pomocou úchytov 

so suchým zipsom.
5) Textilný kôš je pripravený na použitie a) model dvojkomorový, b) model trojkomorový

Ochrana životného prostredia
Po uplynutí doby životnosti produktu alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, 
produkt nevhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odo-
vzdajte na určených zberných miestach.

Záruka sa nevzťahuje
- na prirodzené opotrebenie funkčných častí výrobku v dôsledku jeho bežného používania
-  na závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatickými podmienkami, prašnosťou,  

nevhodným použitím a pod.)
- na mechanické poškodenia v dôsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do neho a pod.
-  na škody vzniknuté neodborným zaobchádzaním alebo použitím výrobku v rozpore  

s účelom použitia, preťažením.
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CZ Nesmí se bělit
EN Do not bleach
SK Nesmie sa bieliť
RO Nu se înălbeşte
HU Nem fehéríthetõ
PL Nie wolno wybielać
LV Nebalināt  

CZ Nesmí se chem. čistit
EN Do not chemical clean
SK Nesmie sa chem. čistiť
RO A nu se curăţa chimic
HU Vegytisztítása nem 
       lehetséges
PL Nie wolno czyścić 
      chemicznie
LV Ķīmiskā tīrīšana nav 
      iespējama

CZ Nesmí se žehlit
EN Do not iron
SK Nesmie sa žehliť
RO Nu se calcă
HU Nem vasalható
PL Nie wolno prasować
LV Negludināt  

CZ Nesmí se sušit v sušičce
EN Do not tumble dry
SK Nesmie sa sušiť 
      v bubnovej sušičke
RO Nu uscaţi prin 
       centrfugare
HU Nem szárítható 
       szárítógépben
PL Nie wolno suszyć
LV Nežāvēt veļas žāvējamā 
      mašīnā  

CZ Nesmí se prát
EN Do not wash
SK Nesmie sa prať
RO Nu se spăla
HU Nem mosható
PL Nie wolno prać
LV Nemazgāt




