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Kadeřnická mycí mísa Sibel Lagoon
Model: 0079391, 0079381 

Děkujeme Vám za Váš nákup. Abyste se zbožím mohli být co nejvíce a co nejdéle spokojeni, dodržujte následující pokyny. Před
používáním  si  pečlivě  přečtěte  tento  návod  a  uschovejte  ho  pro  možnosti  pozdějšího  nahlédnutí.  V  případě  špatné  nebo
nedovolené manipulace dodavatel nezodpovídá za možné způsobené škody.

Technické parametry:
Nastavitelná výška umyvadla: 75-120 cm
Rozměry umyvadla: délka 52 cm, šířka 37 cm

Všeobecné upozornění a montáž:
Před sestavením mísy si pečlivě pročtěte následující instrukce.
Produkt opatrně vyjměte z obalu a rozložte ho na rovné zemi.
Jednotlivé díly vyjměte z balení a zkontrolujte, že žádný díl nechybí ani není nějak poškozený, pokud ano, tak nás okamžitě 
kontaktujte, pokud bude mísa sestavena z vadných dílů, hrozí poškození, na které nelze uplatnit záruku.

Montáž: Mycí mísu smontujte podle obrazového průvodce na konci tohoto návodu.

Údržba:
Nevystavujte mísu na přímém slunečním světle.
Čištění kovů: používejte přípravky vhodné i na kov.
Nepoužívat bělící prostředky či prostředky obsahující amoniak.

Upozornění:
Mycí mísa je navržena tak, aby plnila svůj úkol, nepoužívat k nevyhovujícím účelům.
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Kadernícka umývacie misa Sibel Lagoon
Model:  0079391, 0079381

Ďakujeme Vám za Váš nákup. Aby ste sa tovarom mohli byť čo najviac a čo najdlhšie spokojní, dodržujte nasledujúce pokyny. Pred
používaním si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre možnosti neskoršieho nahliadnutie. V prípade zlé alebo 
nedovolenej manipulácie dodávateľ nezodpovedá za možné spôsobené škody.

Technické parametre:
Nastaviteľná výška umývadlá: 75-120 cm
Rozmery umývadlá: dĺžka 52 cm, šírka 37 cm

Všeobecné upozornenie a montáž:
Pred zostavením misy si pozorne prečítajte nasledujúce inštrukcie.
Produkt opatrne vyberte z obalu a rozložte ho na rovnej zemi.
Jednotlivé diely vyberte z balenia a skontrolujte, že žiadny diel nechýba ani nie je nejako poškodený, ak áno, tak nás okamžite 
kontaktujte, ak bude misa zostavená z chybných dielov, hrozí poškodenie, na ktoré nemožno uplatniť záruku.

Montáž: Umývacie misu zmontujte podľa obrazového sprievodcu na konci tohto návodu.

Údržba:
Nevystavujte misu na priamom slnečnom svetle.
Čistenie kovov: používajte prípravky vhodné aj na kov.
Nepoužívať bieliace prostriedky či prostriedky obsahujúce amoniak.

Upozornenie:
Umývacie misa je navrhnutá tak, aby plnila svoju úlohu, nepoužívať k nevyhovujúcim účely.
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Portable wash basin Sibel Angels Bay
Model: 0079391, 0079381

Thank you for your purchase. To keep the goods as long as possible and for as long as possible, follow the instructions below. 
Read this manual carefully before use and save it for later viewing. In the event of malpractice or tampering, the supplier is not 
liable for any damages caused.

Technical parameters:
Adjustable wash basin height: 69−95 cm
Wash basin dimensions: length 42 cm, width 40 cm, depth 20 cm

General warning and installation:
Before assembling the bowl, carefully read the following instructions.
Carefully remove the product from the packaging and spread it flat on the ground.
Remove the parts from the packaging and check that no parts are missing or damaged, if so, contact us immediately. If the bowl is 
assembled from faulty parts, there is a risk of damage that can not be covered by the warranty.

Construction: Washing bowl assemble by the image guide at the end of this manual.

Maintenance:
Do not expose the bowl to direct sunlight.
Cleaning metals: use metal-friendly products as well.
Do not use bleach or ammonia-containing products.

Warning:
The wash basin is designed to perform its task, not to use for unsuitable purposes.
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