
 
 
 
 

POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU NÁBYTKU 
 
 
 
 
Vážení zákazníci! 

 
Obracíme se  na vás s požadavkem, abyste se pozorně seznámili s návodem a pokyny pro používání 
nábytku „manelli“, což umožní jeho bezpečné a bezproblémové používání po mnoho let. 
V době nákupu, odběru, nebo dodávky nábytku „manelli“ bezpodmínečně zkontrolujte jeho fyzický 
stav. 

 Zda zakoupené zboží souhlasí s vaši objednávkou 

 Zda balení nebylo poškozené, potrhané, pomačkané nebo jinak znehodnocené 

 Po rozbalení zkontrolujte prosím jeho technický stav 

 Zda jsou přiloženy všechny díly pro instalaci, montáž a vše k potřebné k používání nábytku 

 Jestli balení obsahuje dokumenty pro kontrolu (dodací list, faktura) 

 Montážní návod v případě křesel DIRECTOR – (zprovoznění nábytku, popřípadě navlečení 
potahu na křeslo) najdete na odkaze – http://www.manelli.cz/#navod 

 
1. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ NÁBYTKU 

 
Pro zajištění používání nábytku, který jste zakoupili, používejte níže uvedená pravidla: 
 
a) Pokud je nutná montáž nábytku, postupujte přesně podle návodu, který je přiložen.  

Postupujte přesně podle bodů v návodu, nebo se podívejte na naše www stránky 
.http://www.manelli.cz/#navod , popřípadě na YOUTUBE ………………………………….. 

b) Nábytek používejte v souladu s jeho konstrukcí a určením. 
Vzhledem k bezpečnosti používání by nábytek neměl sloužit jako náhrada za žebřík, 
schůdky a podobně. 

c) Udržujte všechny malé součástky mimo dosah dětí. 
d) Křesla, židle, barové židle může současně v jedné době používat pouze jedna osoba. 
e) Alespoň 1 x za 4 měsíce zkontrolujte šrouby, otočná kolečka a jiné kování, jestli je vše 

pevně utaženo. 
f) V případě uvolnění, nebo ztráty některých dílů okamžitě z důvodu bezpečnosti přestaňte 

nábytek používat dokud se nenahradí originálními díly. 
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Pro správnou funkci a prodloužení životnosti nábytku, který jste zakoupili, dodržujte tyto 
pravidla: 
 

a) V případě křesel DIRECTOR se jedná pouze o rozdělání, roztáhnutí křesla do sedací 
polohy z polohy složeného křesla. Křeslo po vybalení roztáhněte pouze na 50% celého 
roztažení sedáku. 
Nasaďte polyesterový potah na dvě horní, boční tyče (tykadla ) na opěradle, poté 
jednu ze spodních, sešitých stran potahu sedáku vsuňte do žlábku křesla. Po nasunutí 
celé strany potahu do žlábku, zastrčte jistící plastovou tyč (přiložena k potahům) do 
potahu v otvoru v sešitém místě – potah musí být sešitou stranou celý ve žlábku. Stejný 
postup opakujte i u zasunutí druhé strany sedáku. 
Jakmile máte nasazený opěrák na vrchních dvou výstupcích na zádovém díle, obě sešité 
strany potahu v obou žlábcích včetně jistících plastových tyčí, můžete jen plnou silou 
zatlačit bočnice se žlábky směrem dolů, nohy křesla se roztáhnou a potah se v sedáku 
zafixuje. Doporučujeme roztahování křesla provádět na pevné podlaze, nikoliv na 
koberci, který bude roztahování noh křesla třecí silou blokovat. 

b) Při zvedání nebo přesunu stolů (hlavně rozkládacích) doporučujeme provádět 
manipulaci vždy ve dvou lidech. Nábytek přenášet, netahat po podlaze, jelikož hrozí 
trvalé poškození nábytku, vylomení noh. Během přenášení stoly pokud možno 
přenášejte za svislé komponenty – nohy stolu. 

c) Nábytek postavte vždy na vodorovný povrch. Nohy stolů, křesel nebo židlí musí vždy 
pevně stát na podlaze na všech 4 nohou (nehoupejte se a nenaklánějte nábytek do 
poloh, kde by mohlo dojít k převrácení a k případnému poškození zdraví uživatele. 

d) Nábytek nestavějte do přímé blízkosti tepelných zdrojů blíže než 1 metr (kamna, 
ohřívače). 

e) Vnitřní / interiérový nábytek by měl stát v suchých, uzavřených prostorách bez vlivu 
vnějších vlivů. Příliš vlhký, nebo suchý vzduch může způsobit deformaci některých dílů 
nábytku. Vyhýbejte se umístění dřevěného nábytku do vlhkých, nebo mokrých prostor. 

f) Venkovní / exteriérový nábytek nevystavujte přímému vlivu negativního počasí a 
špatným atmosférickým vlivům (déšť, sníh, mráz). 

g) Chraňte nábytek před přímým působením slunečního záření. 
h) Desky nábytku se mohou nevratně poškodit horkými talíři, hrnky, mokrými šálky, 

předměty s ostrými, nebo drsnými povrchy. 
Aby se předešlo poškození povrchu, používejte plastové, látkové, nebo jiné podložky 
pro účel ochrany povrchu nábytku. Rozlité tekutiny ihned setřete, aby se látka nenasála 
do dřeva. 

i) Během používání může v důsledku přírodních procesů nastat změna barevného 
pigmentu a na čalounění se mohou objevit odbarvení v místech největšího zatížení a 
působení vnějších vlivů. 

j) Chromované části chraňte proti poškrábání. 
k) POŠKOZENÍ VZNIKLÁ NESPRÁVNÝM POUŽITÍM NEMOHOU BÝT PŘEDMĚTEM 

REKLAMACE. 
 
 



 
 

2. MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ NÁBYTKU 
          

a) Křesla DIRECTOR 120 kg 
b) Židle a barové židle 100 kg 
c) Ostatní sedací nábytek individuálně dle přiložených informací v dodávce, nebo 

v ceníkovém listě dodavatele. 
            Nedodržení a nerespektování výše uvedených informací může způsobit zranění, za které  
            neneseme odpovědnost.   
 

 
3. OBECNÉ PRAVIDLA PRO OŠETŘOVÁNÍ NÁBYTKU 

 
1. Prach a nečistoty odstraňujte z nábytku následujícím způsobem: 

 Lakovaný a dřevěný povrch, MDF a lesklé povrchy otřete suchým a měkkým 
hadříkem. Matové povrchy se mohou oprášit vysavačem se speciálním 
jemným kartáčovými štětinami. 

 Čalouněné povrchy – vysavačem s hubicí s měkkými štětinami. 

 Kožené povrchy – přírodní kůže – jemným, lehce navlhčeným hadříkem a 
doporučujeme ošetřit speciálními přípravky na ošetření přírodní kůže. 

 Povrchy z eko-kůže jemným, navlhčeným hadříkem s malým množstvím 
mýdla. 

 Laminátový nábytek můžete omývat horkým vlhkým hadříkem a poté osušit 
na sucho. 

 Všechny čisticí prostředky používejte s návodem na použití od výrobce. 

 Nepoužívejte čisticí prostředky na bázi ředidel, obsahující abraziva nebo 
rozpouštědla. Varujeme před použitím konzervačních přípravků, které 
mohou působit negativně na vzhled takovýchto povrchů. 

 Dřevěné části nábytku nečistěte a nekonzervujte chemickými prostředky 
vzhledem k možnému nebezpečí poškození povrchové úpravy těchto částí.  

 Trik na znečištěné čalouněné a látkové povrchy – na znečištěné místo použít 
dětské vlhčené, papírové ubrousky.    
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