POUŽÍVANIE A ÚDRŽBA
PRODUKTU
PREPRAVA A INŠTALÁCIA

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBY

01 | PREPRAVA

01 | TIPY NA ČISTENIE

- Akustickú búdku Space je spravidla potrebné zabaliť a prepravovať
v uzatvorenom prepravnom priestore. Odporúčame umiestniť balenie na
paletu určenú na tento účel, ktorá bude zároveň chránená pred vonkajšími
vplyvmi, ako sú dážď, poliatie a mechanické poškodenia (nárazy, škrabance
alebo oder), ku ktorým môže dôjsť počas prepravy.
- Balenia, ktoré obsahujú sklenené časti, sa musia prepravovať s náležitou
starostlivosťou. Tieto balenia sú rozpoznateľné podľa ikony skla, ktorá sa
na nich nachádza.
- Pri nakladaní, vykladaní a premiestňovaní balíkov na miesto inštalácie
venujte zvýšenú pozornosť pri zdvíhaní a prenášaní balíkov. Je zakázané
vykladať, preťahovať alebo zdvíhať balenia z pripevňovacej pásky alebo
umiestňovať balenia na stranu.
- Pri zdvíhaní sa ubezpečte, že rešpektujete smer šípok vyznačených na
balení.
- Pri preprave výťahom vopred skontrolujte, či sa všetky súčasti bez problémov vmestia do priestoru.

- Po čistení nechajte búdku otvorenú.
- Na čistenie veľmi znečistených drevených povrchov môžete použiť čistič
okien bez alkoholu. Po očistení prostriedkom ich vždy dôkladne vysušte.
- Ak sa voda dostane na akýkoľvek povrch búdky, bezprostredne ju utrite
suchou a čistou handrou.
- Na čistenie môžete používať aj mydlovú vodu (nie však na čistenie poťahovej textílie a prírodnej kože!), pokiaľ ich ihneď po očistení utriete suchou
a mäkkou handričkou.
- Ak chcete čistiť nábytok potiahnutý látkou alebo prírodnou kožou, kontaktujte spoločnosť špecializujúcu sa na túto službu alebo použite čistiace
prostriedky určené špeciálne na nábytkové textílie a kožený nábytok podľa
uvedených pokynov.

Neprepravujte otvorené balenie vo výťahu! Ak je to nevyhnutné, obaľte
akustickú búdku ochranou vrstvou.

02 | INŠTALÁCIA
- Pri zostavovaní akustickej búdky postupujte podľa montážnej príručky.
- Pri prvej inštalácii búdky musí byť prítomný zástupca spoločnosti LIKO-S.
- Pri otvorení balenia a pred začatím inštalácie sa uistite, či máte všetky
potrebné prvky.
- So sklenenými tabuľami manipulujte pomocou dvojbodového manipulátora na sklo.
- Pokiaľ sa dvere alebo pánt búdky nezatvárajú správne, býva to zapríčinené nerovnosťami podlahy. Upravte teda výšku teleskopických nožičiek na
vyrovnanie.
- Akustické búdky sa pokladajú za bežný kancelársky nábytok, nie je teda
potrebná inštalácia sprinklerov do priestoru búdky.
- Akustické búdky zohľadňujú aj možné riziko zemetrasenia, čo znamená,
že môžu v prípade zemetrasenia zostať vo vzpriamenej polohe. V prípade
potreby je však možné búdku pripevniť k podlahe pomocou kotviacej
súpravy.
Ak potrebujete bližšie informácie, kontaktujte nás.

03 | POUŽÍVANIE
Produkty LIKO-S sa používajú na určený účel. Inštalujte a používajte ich
v suchých a vykurovaných miestnostiach, kde teplota vzduchu neklesne
pod +10 °C a kde relatívna vlhkosť vzduchu zostáva medzi 40 – 60 %.
Počas aklimatizácie produktu odporúčame ponechať otvorené dvere búdky.
Úplná aklimatizácia textilných povrchov trvá 3 – 4 týždne.

04 | PREMIESTNENIE BÚDKY
Ak chcete zmeniť umiestnenie už zostavenej búdky, vyskrutkujte teleskopické nôžky nahor, aby zostali v kontakte s podlahou len kolieska. Ak sú
všetky nôžky vytiahnuté a podlahy sa dotýkajú len kolieska, môžete búdku
presunúť.
Pred premiestňovaním vyberte von všetok nábytok a odpojte od zdroja
napájania. Počas premiestňovania nesmú byť v búdke žiadne osoby.

UPOZORNENIE | INŠTALÁCIA
Je zakázané zostavovať búdku v bezprostrednej blízkosti vlhkej steny (relatívna vlhkosť vzduchu nad 60 %), v chlade (pri teplotách nižších ako +10 °C)
alebo v bezprostrednej blízkosti vykurovacieho zariadenia.
Priame slnečné svetlo môže zmeniť farbu a vzhľad búdky. Môže sa to
prejaviť nerovnomerným sfarbením, praskaním laku a farby a vyblednutím
farby textílií.

DOKUMENTY | SK | AKUSTICKÁ BÚDKA
POKYNY NA POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU PRODUKTU

02 | USADENÝ PRACH
- Na lakované povrchy alebo prírodnú kožu použite suchú handričku na
odstránenie usadeného prachu.
- Na laminátové a plastové časti alebo povrchy z umelej kože použite vlhkú
handričku na odstránenie usadeného prachu.
- Na textilné časti použite vysávač na odstránenie usadeného prachu.

03 | ÚDRŽBA
V priebehu času môžu spojovacie diely búdky povoliť, preto je potrebné
ich pravidelne doťahovať. V prípade potreby sa neváhajte obrátiť na tím
spoločnosti LIKO-S.

UPOZORNENIE | STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA
Nepoužívajte tieto čistiace prostriedky:
- výrobky obsahujúce acetón a iné vysoko rozpustné alebo abrazívne zložky
- prírodný alebo syntetický vosk alebo čistiace prostriedky obsahujúce
silikónové oleje
- Neukladajte ťažké predmety na podlahu ani strop.
- Nevešajte na dvere žiadnu ďalšiu záťaž.
- Neukladajte horúce predmety na povrch búdky.
- Nezakrývajte výstupné kanály vzduchu.

POŽIARNA BEZPEČNOSŤ
V akustických búdkach Silen sa nepoužívajú žiadne horľavé materiály.
Požiarna bezpečnosť použitých materiálov sa testuje a klasifikuje podľa
národných a medzinárodných noriem. Minerálna vlna spĺňa požiadavky požiarnej triedy A2-s1. Koberce používané v interiéri spĺňajú normy požiarnej
triedy B1-s1 EN14041:2004/ac: 2006, akustické panely spĺňajú normy EN
14041 pre požiarnu triedu B-s1. Tepelne tvrdené sklo má takú kvalitu, že
môže zastaviť teplo a oheň.

ZÁRUKY VÝROBCU
Výrobca ručí za to, že výrobok je v súlade s platnými predpismi a že jeho
kvalita zodpovedá prezentovaným vzorkám produktu, pokiaľ kupujúci dodržiava pokyny a odporúčania uvedené v tejto príručke.
Pozn.: Záruka sa nevzťahuje na trvalé deformácie podlahovej krytiny,
ktoré môžu byť spôsobené teleskopickými nôžkami búdky na mäkkých
materiáloch.
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