
 
Návod k použití k zakoupenému zboží dodaném 
do  obchodní sítě firmou Salming ČR s.r..o., 
Kozinova 1000, Praha 10, s platností od 1. 1. 
2014 

 
Vážení spotřebitelé, 
 
na Vámi zakoupený výrobek se vztahuje záruka na výrobní vady v délce 24 měsíců od data zakoupení. 
Věnujte prosím maximální pozornost následujícímu textu. Je třeba důrazně připomenout, že pravidelným 
ošetřováním prodloužíte životnost Vámi zakoupeného výrobku a respektováním našich doporučení je 
možno dosáhnout Vaší i naší spokojenosti. Upozorňujeme dále, že je nutná neustálá kontrola stavu 
zakoupeného zboží a po případném zjištění vady bezodkladné uplatnění reklamace v místě, kde byla 
zakoupena. 
 
Dbejte na to, k jakému účelu nebo pro jakou příležitost budete zboží používat. 
Již při jeho vybírání dbejte na to, aby typ, velikost a střih přesně odpovídal Vašim potřebám, jejich 
nevhodné zvolení není v žádném případě důvodem k reklamaci, tedy bude z naší strany považována za 
neoprávněnou.  
 
V žádném případě není možno zaměňovat lhůtu pro uplatnění reklamace s životností zboží, tzn. s dobou 
po kterou při správném používání, údržbě a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, 
účelovosti a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. 
 
V rámci péče o zboží je zejména potřeba myslet na tyto body: 

- řídit se symboly pro ošetřování uvedenými na etiketě výrobku 
- vždy prát a žehlit s maximální opatrností (zejména přesvědčit se o teplotě prací lázně a žehličky) 
- pokud symboly ošetřování na výrobku nejsou stanoveny jinak, nepřekračujte teplotu prací a 

máchací lázně 40 °C, u černých odstínů do 30 °C. 
- výrobky perte, sušte a žehlete vždy obrácené na rubovou stranu 

 
Vanička znázorňuje praní v domácnosti (ručně nebo v pračce). Maximální teplotu praní ve stupních Celsia, 
která nesmí být překročena, označují čísla uvnitř vaničky. Ruka ve vaničce znázorňuje mírné ošetření ručním 
praním. Podtržení vaničky udává mírnější zacházení. 

 
 Trojúhelník označuje, zda lze nebo nelze daný výrobek bělit. 
 

Čtverec označuje postupy sušení po praní. Kruh uvnitř čtverce znázorňuje sušení v bubnové sušičce. 
Čáry uvnitř čtverce označují sušení na vzduchu. 
 

 
 Žehlička je doplněna tečkami od jedné do tří, které určují nastavení teploty od 110 ºC až po 200 ºC. 
 

 
Druhy materiálů a doporučení pro jejich ošetřování: 
Bavlna 

- ve většině případů lze prát v pračce na 40°C – 60°C. Bílé materiály je možno prát i při vyšších 
teplotách a bělit. 

- žehlení provádějte dle příslušného označení na žehličce 
Funkční materiály (polyester PES, polypropylen PP) 

- prát obráceně na rubovou stranu, aby nedošlo k zatržení vláken 
- prát při teplotě okolo 40 °C  
- nepoužívat avivážní prostředky a nepoužívat sušičku (některé moderní technologie umožňují 

použití sušičky). 
- nežehlit (u tkanin z polyesteru je možné opatrně přežehlit), neboť umělé vlákno bychom 

nenávratně zničili 


