SK ČISTENIE MANŽETY
Nečistoty z manžety odstráňte kúskom
textílie navlhčenej v mydlovej vode.
MOŽNOSŤ PRANIA MANŽETY
Manžety tlakomerov Microlife je možné
ručne prať. Otvor na okraji návleku manžety slúži na vybratie vzduchového vaku
pred praním návleku.
Postup:
1. Od hadičky odpojte konektor.
2. Z návleku opatrne vyberte vzduchový vak.
3. Návlek manžety je možné ručne prať
vo vode s teplotou max. 30 °C.
Vzduchový vak NIKDY neperte!
Návlek manžety nechajte dôkladne vysušiť.
4. Do opraného návleku opatrne vložte späť
vzduchový vak. Hadičku prevlečte cez
otvor pre hadičku zvnútra manžety von.
5. Vzduchový vak musí byť v manžete
dokonale vystretý. Môžete si pomôcť
vhodným tupým predmetom.
6. Znova pripojte konektor manžety.

! Upozornenia:
• Vzduchový vak musí byť v návleku
manžety vyrovnaný, nie preložený alebo
pokrčený.
• Na pranie nepoužívajte zmäkčovadlá tkanín.
• Vždy pred praním vyberte vzduchový vak
z manžety.
• Po vypraní návleku  vložte vzduchový
vak naspäť do návleku.
• NIKDY neperte vnútorný vzduchový vak!
• Manžetu ani samotný návlek manžety
neperte v práčke alebo umývačke
riadu!
Záruka
Manžeta má funkčnú záruku na tesnosť
vzduchového vaku 2 roky. Záruka sa
nevzťahuje na snímateľný návlek a opotrebovanie manžety spôsobené bežným
používaním podľa návodu.
CZ ČIŠTĚNÍ MANŽETY
Nečistoty z manžety odstraňte kouskem
textilie navlhčená v mýdlové vodě.
MOŽNOST PRANÍ MANŽETY
Manžety tlakoměrů Microlifeje možné prát
ručně. Otvor na kraji návleku manžety
slouží k vyjmutí vzduchového vaku před
praním návleku.
Postup:
1. Od hadičky odpojte konektor.
2. Z návleku opatrně vyjměte vzduchový vak.
3. Návlek manžety lze prát ručněve vodě
s teplotou max. 30 °C.
Vzduchový vak NIKDY neperte!
Návlek manžety nechte po oprání důkladně vysušit.
4. Do vypraného návleku opatrně vložte
zpět vzduchový vak. Hadičku protáhněte
otvorem pro hadičku zevnitř manžety ven.
5. Vzduchový vak musí být v manžetě
dokonale narovnán. Můžete si pomoci
vhodným tupým předmětem.
6. Znovu připojte konektor manžety.

! Upozornění:
• Vzduchový vak musí být v návleku
manžety vyrovnaný, ne přeložený nebo
pomačkaný.
• Na praní nepoužívejte změkčovadla tkanin.
• Vždy před praním vyjměte vzduchový
vak z manžety.
• Po vyprání a dokonalém vysušení návleku
vložte vzduchový vak zpět do návleku.
• NIKDY neperte vnitřní vzduchový vak!
• Manžetu ani samotný návlek manžety
neperte v pračce nebo myčce nádobí!
Záruka
Manžeta má funkční záruku na těsnost
vzduchového vaku 2 roky. Záruka se
nevztahuje na snímatelný návlek a/nebo
opotřebení manžety způsobené běžným
používáním dle návodu.

Otvor na okraji manžety
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