NÁVOD K UŽÍVÁNÍ - ÚDRŽBA - ZÁRUKA

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU:
Blahopřejeme Vám k rozhodnutí zakoupit výrobek prvotřídní kvality od firmy
Artweger
BODY+SOUL je vybaven výkonou technikou a jednoduchým ovládáním.
Aby jste mohl využívat všechny funkce co nejlépe, přečtěte si prosím nejprve tento
návod k obsluze.

ŽIVOT V ROVNOVÁZE
BODY+SOUL je perfektní relaxační oáza pro domácnost. Již v základním vybavení
lze pomocí PÁRY a VŮNĚ účinně relaxovat v domácím prostředí. S dodatečnými
funkcemi BAREVNÉHO SVĚTLA a HUDBY se BODY+SOUL stává Vaším privátním
pětihvězdičkovým wellness chrámem.

Artweger Vám přeje mnoho odpočinkových hodin pro relaxaci Vašeho těla i mysli.
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Před prvním použitím Vašeho BODY + SOUL :
Všeobecné pokyny
Umístění, instalace a první uvedení do provozu BODY+SOUL parní sprchy smí být
provedeno pouze oprávněnou specializovanou firmou s přihlédnutím na směrnice
DIN VDE 0100-701 především OVE-EN 1 část 4, § 49, DIN 1986, DIN 1988 jakož i
provedeno dle norem specifikých pro danou zemi. BODY+SOUL je testovaný kvalitní
výrobek, který odpovídá směrnicím CE.
Aby byl tenot výrobek správně používán, řiďte se návodem k obsluze. Výrobek
BODY+SOUL mohou používat výhradně dospělé osoby. Malé děti a osoby, o které je
třeba pečovat mohou BODY+SOUL použít, ale pouze pod stálým dohledem dospělé
osoby.
Upozornění pro osoby se srdečním stimulátorem: V opěradle sedátka se nachází
magnet.
Při poruše nebo při nedokonalém provozu (chodu) se obraťte na Vašeho servisního
technika. V kabině BODY+SOUL nemohou být používány mobilní přístroje k výrobě
páry nebo zvlhčovače vzduchu. BODY+SOUL parní generátor je vhodný výhradně
pro vestavbu do parní sprchy.

Kalibrace dálkového ovladače
K modelům s barevným a audio systémem je dodáváno dálkové ovládání.
Dálkové ovládání se musí s vaším BODY+SOUL nejprve spárovat.
•
•

•
•

Přerušte přívod elektrického proudu do BODY+SOUL
Na AUDIO straně dálkového ovládání stiskněte tlačítko (-) a držte jej, dále
stiskněte a držte tlačítko (+), a následně krátce stiskněte tlačítko
ZAPNUTO/VYPNUTO.
Barevný kroužek EIN začne rychle blikat.
Obovte přívod elektrického proudu (během 5 minut).
Stiskněte tlačítko ZAPNUTO/VYPNUTO, barevný kroužek zhasne a Vaše
dálkové ovládání BODY+SOUL je spárováno.

Nastavení BODY+SOUL podle skutečné tvrdosti vody
BODY+SOUL je z výroby nastaven na průměrnou tvrdost vody (11-15°dH). Pokud je
tvrdost vody ve Vaší domácnosti odlišná, doporučujeme ji, před prvním spuštěním,
přenastavit dle skutečnosti (str. 14 - nastavení tvrdosti vody).

Funkční prvky
S Artweger BODY+SOUL jste si koupili výrobek, jehož vysoce kvalitní zpracování
poskytuje neomezenou relaxaci a zábavu na několik let . Uchovejte si tuto příručku i
pro pozdější použití.
Přejeme Vám hodně zábavy s Vaším novým BODY+SOUL od Artweger!

barevné LED
osvětlení
(volitelné)

audio a radio zařízení
(volitelné)

dálkové ovládání s
pevně instalovanou
nabíjecí základnou pro
audio a barevné
osvětlení (volitelné)
zásobník na
aromatické
náplně
parní vyvíječ

ovládání vyvíječe
páry
sedátko / lavice
se sklopným opěradlem
(magnetické zajištění)

tryska

Upozornění:
Prosím nepoužívejte v BODY+SOUL žádné barevné substance. Mohlo by dojít
k obarvení parního boxu nebo sedátek.
Sklápěcí opěradlo sedátka / lavice je vybaveno mechanizmem zajišťujícím jeho
pozvolné samostatné skopění. Sedátko se nesmí tlačit dolů silou.

Parní box
ZAPNUTO / VYPNUTO
(při ZAPNUTO svítí vnější kroužek modře)

Čištění
tlačítko ke spuštění
čistícího programu

LED – ukazatel teploty
ve krocích po 2ºC
stupeň 1 = cca. 36 ºC, 7= cca. 48 ºC
(dosažená hodnota - svítí modře)

LED Indikátor – Čištění
svítí, pokud je nutné
spustit čistící program

-/+ tlačítka
pro volbu teploty

Nastavení teploty páry
•
•

•

Krátkým stiskem tlačítka ZAPNUTO / VYPNUTO zapněte vyvíječ.
Tlačítkem +/- nastavte požadovanou teplotu. Teplota může být nastavena ve
2ºC intervalech od stupně 1 = cca. 36 ºC do stupně 7 = cca. 48 ºC. Během
procesu ohřívání barevné LED diody blikají, po dosažení požadované teploty
se rozsvítí trvale.
Po ukončení parní koupele vypněte vyvíječ pomocí tlačítka ZAPNUTO /
VYPNUTO (cca. 2 sekundy jej držte stisknuté)

POZOR: Zároveň s vypnutím parního vyvíječe se spouští vypouštěcí cyklus a
automatické čištění. Tlačítko ZAPNUTO / VYPNUTO začne blikat, voda odtéká parní
tryskou, přičemž může krátkodobě vytékati horká voda. Vypouštěcí cyklus trvá cca. 5
minut a nelze ho přerušit.

Parní tryska
Parní v´tryska se nachází na spodní straně parního vyvíječe. Jejím jednoduchým
otočením můžete nastavit směr proudu páry a vytékající vody. Výstupní otvor
nastavte tak, aby jste se vyvarovali opaření.
DŮLEŽITÉ: parní trysku nenastavujte během procesu parní koupele –
nebezpečí opaření!

Zásobník na aromatické náplně
Zásobník na aromatické náplně se nachází na boční straně parního vyvíječe a lze jej
naplnit bylinkami nebo oleji. Vložka zásobníku musí být během parního procesu
ve schránce – jinak hrozí opaření!

Plnění
• vysuňte zásobník
• naplňte jej olejem nebo bylinkami
• zasuňte zásobník zpět
Zásobník je možné plnit i během parní koupele.

Čištění
Po vychladnutí je možné vložku zásobníku vyjmout a vyčistit.

Nejlepší aromatické kombinace pro příjemný pocit uvolnění naleznete na
www.artweger.com/bodyundsoul für Sie bereitgestellt.

Audio systém
ZAPNUTO / VYPNUTO
(při ZAPNUTO svítí vnější kroužek modře)

Výběrové tlačítko:
rádio (RADIO)
hlasitot (VOL)
volba externího zdroje
signálu (např. iPod,
CD-Player) nebo
USB – disk s MP3

LED ukazatel
ladění radia
hlasitost

LED indikátor
režim radia
režim hlasitosti
AUX režim

-/+ tlačítka
výběr radio stanice
regulace hlasitosti
výběr titulu při režimu
AUX (USB – MP3)

VOL
•
•
•

Krátce stiskněte tlačítko ZAPNUTO / VYPNUTO. Rádio je zapnuto.
Stisknout 1x výběrové tlačítko - hlasitost může být nastavena
Tlačítkem +/- vyberte požadovanou sílu zvuku. LED indikátory ukazují aktuální
nastavenou hlasitost.

RADIO / AUX
•

•

Výběrové tlačítko stiskněte 2x – lze volit mezi zdrojem signálu AUX a RADIO
LED indikátory ukazují aktuální volbu). Pokud zvolíte externího přístroje (iPod,
CD přehrávač atd.) musíte jej připojit ke střešnímu prvku parní sprchy
(připojení externích přístrojů str. 9).
Tlačítky +/- zvolte požadovanou stanici nebo skladbu. V režimu rádia ukazují
LED diody aktuální umístění stanice (nastavení umístění stanic str. 9).

Automatický výběr titulu v režimu AUX
Lze použít pouze při připojení USB paměťového zařízení s MP3 soubory.
• Nejprve stiskněte talčítko (-) a držte jej, následně krátce stiskněte tlačitko (+)
• Automatický výběr ukončíte opětovným stisknutím a podržením tlačítka (-) a
následným stisknutím tlačítka (+).

Nastavení a uložení rádiových stanic
•
•
•
•
•
•
•
•

Rádio zapněte pomoci tlačítka ZAPNUTO / VYPNUTO.
Nejprve stistkněte a držte tlačítko (+) a následně krátce stiskněte tlačítko
ZAPNUTO. LED indikáto RADIO svíti a barevný kroužek ZAPNOUT bliká.
Tlačítkem (+) spustťte vyhledávání stanice. Tlačítko (+) během hledání držte
stisknuté.
Pokud je hledaná stanice nalezena, tlačítko (+) uvolněte.
Tlačítky +/- proveďte doladění.
Pro uložení stanice stiskněte Výběrové tlačítko
Pozici pro uložení stanice zvolte pomocí talčítka +/- a volbu potvrďte
Výběrovým tlačítkem. Stanice je uložena do paměti. Je možné obsadit 7
stanic.
Pokud není delší dobu žádné tlačítko stisnkuto, přístroj se vypne. Barevný
kroužek Zapnuto zhasne.

Připojení externích přístrojů
Na střešním prvku parní sprchy BODY+SOUL se nacházejí 3 přípojky pro externí
přístroje:
• AUX – kolíková zástrčka (Stereo Jack 3,5 mm) pro CD přehrávač apod.
• USB zástrčka
• Koaxiální zástrčka pro anténu

Systém barevného osvětlení
ZAPNUTO / VYPNUTO
(při ZAPNUTO svítí vnější kroužek modře)

Výběrové tlačítko:
barva světla (COLOR)
intenzita světla (INTENS)

LED ukazatel
barva světla
intenzita světla

LED indikátor
barva světla
intenzita světla

-/+ tlačítka
výběr barvy světla
nastavení intenzity světla

Barva (COLOR)
•
•
•
•

Krátce stiskněte tlačítko ZAPNUTO / VYPNUTO.
Rozsvítí se barevný LED indikátor COLOR a zároveň LED1 (- první
předprogramovná bareva světla)
Tlačítky +/- vyberte požadovanou barvu. Naprogramováno je 7 základních
barevných tónů.
Dlouhým stiskem tlačítka +/- můžete individuálně volit barevné tóny mezi
těmito základními barvami (uložení individuálních barev str.11)

Intenzita
•
•

Stiskněte výběrové tlačítko (rozsvítí se LED indikátor INTENS)
Tlačítkem +/- nastavte požadovanou intenzitu světla. LED indikátory ukazují
aktuální stav.

Automatický barevný cyklus
•
•

Při zapnutém režimu COLOR stisněte nejprve tlačítko (-) a držte jej, poté
krátce stiskněte tlačítko (+) pro spuštění barevného cyklu.
Barevný cyklus ukončíte, opětovným stisknutím podržením tlačítka (-) a
následným stiskem tlačítka (+).

Nastavení a uložení individuálních barev
•
•
•
•
•

Světlo zozsviťte tlačítkem ZAPNUTO / VYPNUTO
Nejprve stiskněte tlačítko (+) a držte jej a následně krátce stiskněte
ZAPNUTO. LED indikáto COLOR svítí a kroužek ZAPNUTO bliká
Tlačítkem +/- vyberte barvu.
Pro uložení barevného tónu stiskněte Výběrové tlačítko a pozici pro jeho
uložení vyberte pomocí tlačitka +/-.
Výběr potvrďte Výběrovým tlačítkem. Barva je uložena. Je možné uložit 7
barevných tónů.

Obnovení výrobního nastavení
•
•

Nejprve stiskněte tlačítko (-) a držte jej, dále stiskněte a podrže tlačítko (+) a
následně krátce stiskněte tlačítko ZAPNUTO / VYPNUTO.
Barvy budou nastaveny tak, jak byly naprogramovány ve výrobě. Modrý
kroužek krátce zabliká.

Vliv různých barevných tónů na Váš dobrý zdravotní stav naleznete na
www.artweger.com/bodyundsoul

Nastavení teploty v kabině
Teplota v kabině se nastavuje pomocí tlačítek +/- na ovládání parního vyvíječe.
Stupnici 1 – 7 odpovídají následující teploty:
Ukazatel

Hodnota

Příklad:
Nastavena je požadovaná teplota cca. 42ºC,
na displaji svítí indikátory 1-4.
Indikátory LED1 a LED2 svítí a ukazují, že
v kabině bylo dosaženo teploty 38 ºC.
Indikátory LED3 a LED4 blikají a tím ukazují,
že požadované teploty ještě nebylo
dosaženo. O něco později se indikátor LED3
trvale rozsvítí (nebliká) - dosaženo je teploty
cca. 40 ºC. Po dasažení teploty cca. 42 ºC
svítí trvale také LED4. Parní generátor
udržuje teplotu na 42 ºC.

Blikající LED indikátory ukazují předvolenou teplotu během zahřívacího procesu.
Jakmile je v kabině dosažena požadovaná teplota, indikátory svítí bez přerušení.

Odvápnění pomocí čistícího programu
BODY+SOUL má na základě nastavené tvrdosti vody automaticky naprogramováno,
po kolika použitích musí být spuštěn čistící program. Pokud je tohoto intervalu
dosaženo, začne blikat LED indikátor CLEAN. Parní vyvíječ je poté možné ještě 5x
spustit, přičemž při každém startu bude po dobu 30s blikat CLEAN indikátor.
Následně se parní generátor zablokuje, indikátor CLEAN a 1-7 budou trvale svítit a
následovat musí spuštění čistícího procesu k odvápnění. Pak bude možné vyvíječ
opět užívat.

Spuštění čistístícího programu
•

Odvápnění je možné pouze při vypnutém vyvíječi. Během procesu vyvíjení
páry není možné čistící program aktivovat.

•

Před spuštěním čistícího programu naplňte aroma zásobník v obchodě běžně
dostupným octem (0,9 litru, cca. 5-10%). Nejprve však vyjměte vložku
zásobníku, ocet nalijte přímo do jeho otvoru. Po naplnění zásobník uzavřete.

•

Pro spuštění čistícího programu musíte tlačítko CLEAN minimálně 2 sekundy
držet. Indikátor CLEAN a indikátory 1-6 svítí, indikátor 7 bliká.

•

Čistící proces trvá 7 hodin, s každou uplynulou hodinou svíto o jeden indikátor
méně: LED1-6 svítí, LED7 bliká: ještě 7 hodin zbývá. LED 1-5 svítí, LED6
bliká: ještě 6 hodin zbývá atd.

Upozornění:
•

Před začátkem odvápnění musí být do aroma zásobníku ocet nalit, jinak se
čistící program nespustí. V opačném případě se se spustí po krátkém
zpoždění automatický oplachovací program (cca. 5 minut), který nelze
přerušit.

•

Po odvápňovacím programu se parní generátor propláchne. Voda vyteče přes
parní trysku. Proplachovací proces trvá cca.5 minut a nelze ho přerušit. Po
ukončení programu opláchněte sprcovací prostor.

Přerušení čistícího programu
Čistící program může být stlačením tlačítka CLEAN (min. 2 sekundy) kdykoliv
přerušen. Při každém přerušení je automaticky spuštěn oplachovací program.

Nastavení trvdosti vody
BODY+SOUL má nastaven interval pro spustění čistícího programu. Základem pro
délku tohoto cyklu je nastavená trvrdost vody. Z výroby je nastavena trvrdost vody
11-15ºdH (= střední tvrdost ).
Aby byl Váš BODY+SOUL co možná nejlépe chráněn proti vodnímu kameni,
nastavte tvrdost vody dle podmínek ve Vaší domácnosti. Změna nastavení je možná
pouze při vypnutém vyvíječi páry – modrý kroužek tlačítka ZAPNUTO / VYPNUTO
nesmí svítit ani blikat. Nové nastavení lze kdykoliv vrátit na původní nastavení
z výroby.

Nastavení tvrdosti vody
Parní generátor musí být vypnutý.
•
•
•
•

Stiskněte a podržte tlačítko (+) a následně stiskněte a držte tlačítko CLEAN,
obě tlačítka držte společně minimálně 2 sekundy. indikátor CLEAN začne
rychle blikat.
Tlačítky +/- můžete nastavit tvrdost vody dle níže uvedené tabulky.
Pokud po 5 sekundách nebude aktivováno žádné z tlačítek, budou nastavené
hodnoty uloženy.
Nastavíte-li indikátory tak, že budou všechny zhasnuté, dojde k obnovení
výchozího nastavení.

Ukazatel

Tvrdost vody (°dH)

Po čet cyklů

Kontrola aktuálního nastavení tvrdosti vody
Vyvíječ páry musí být vypnutý.
•
•

Nejprve stiskněte a držte tlačítko (+) a následně stiskněte a držte tlačítko
CLEAN, obě tlačítka držte minimálně 2 sekundy.
CLEAN indikátor začne rychle blikat a na indikátorech 1-7 se ukáže aktuální
nastavení.

Znovuobnovení nastavení tvrdosti vody z výroby
Vyvíječ páry musí být vypnutý.
•
•

Nejprve stiskněte a držte tlačítko (+), dále stiskněte a držte tlačítko (-) a
následně stiskněte a držte tlačítko CLEAN. Všechna tlačítka držte cca. 2
sekundy.
Nastavení tvrdosti vody se vrátí do původního stavu z výroby. Indikátor
CLEAN jednou krátce zabliká.

Naprogramování maximálního času použití
BODY+SOUL má zabudovanou automatickou pojistku pro vypnutí. Se spuštěním
parního generátoru se spustí i časový měřič. Po dosažení nastaveného maximálního
času provozu se parní generátor automaticky vypne.
Upozornění: Při nastavení maximálního času provozu musí být generátor
vypnutý, modrý kroužek kolem tlačítka ZAPNUTO / VYPNUTO nesmí svítit ani
blikat. Nové nastavení lze kdykoliv vrátit na nastavení z výroby.

Nastavení maximálního čas použití ( provozu )
•
•
•
•

Nejprve stiskněte a držte tlačítko (+) a následně stiskněte a držte tlačítko
ZAPNUTO / VYPNUTO. Obě tlačítka držte minimálně 2 sekundy.
Modrý kroužek kolem tlačítka ZAPNUTO/VYPNUTO začne rychle blikat.
Tlačítky +/- můžete nastavit max. dobu provozu dle následující tabulky.
Pokud nebude žádné tlačítko po dobu 5 sekund aktivováno, nastavený čas se
uloží.

Ukazatel

Maximální čas provozu

Kontrola aktuálního nastavení
•
•
•
•

Nejprve stiskněte a držte tlačítko (+) a následně stiskněte a držte tlačítko
ZAPNUTO / VYPNUTO. Obě tlačítka držte minimálně 2 sekundy.
Modrý kroužek kolem tlačítka ZAPNUTO/VYPNUTO začne rychle blikat.
Rozsvítí se diody s aktuálním nastavením.
Pokud neaktivujete žádné další tlačítko po dobu cca. 5 sekund, nastavení se
vrátí do původního stavu.

Znovunastavení času z výroby
•

Nejprve stiskněte a držte tlačítko (+), dále stiskněte a držte tlačítko (-)
následně stiskněte a držte tlačítko ZAPNUTO / VYPNUTO. Všechna tlačítka
držte najednou po dobu cca. 2 sekundy. Maximální doba použití se vrátí
k nastavení z výroby (60 min.). Modrý kroužek jednou krátce zabliká.

Upozornění/ poruchy
Pokud dojde k funkční poruše přístroje začne blikat indikátor LED 7. Zároveň se
trvale rozsvítí jeden z indikátorů LED 1-5. Ten informuje o možné příčině poruchy.
Upozornění 1 (= LED 1):
Není k dispozici voda. Prověřte možnost poruchy přívodu vody do BODY+SOUL.
Bude-li za potřebí, kontaktujte servisního technika.
Upozornění 2 (=LED 2)
Nízký tlak vody. Prověřte možnost poruchy přívodu vody do BODY+SOUL.
Bude-li za potřebí, kontaktujte servisního technika.
Upozornění 3 (=LED 3)
Vyvíjí se málo páry. Kontaktujte servisního technika.
Upozornění 4 (=LED 4)
Nízká hladina vody. Prověřte možnost poruchy přívodu vody do BODY+SOUL.
Bude-li za potřebí, kontaktujte servisního technika.
Upozornění 5 (=LED 5)
Vypouštěcí proces. Kontaktujte servisního technika.
V případě funkční poruchy je automaticky na 5 hodin zablokován vypouštěcí
proces (možnost vypouštění horké vody). Toto uzavření je signalizováno blikáním
indikátoru LED 7.

Co se stane pri výpadku el. proudu? :
Při krátkodobém výpadku el. proudu během parního procesu je možné parní
koupel znovu spustit. Pokud nebude parní koupel pokračovat, změní se cca. po 5
minutách proces na oplachovcí a vypouštěcí cyklus.

Návod k údržbě
Aby jste byli dlouhodobě spokojení s Vaším BODY+SOUL věnujte prosím
pozornost následujcím pokynům k údržbě.
Všechny povrchy po použití opláchněte čistou vodou. Sedátko pro to případně
sklopte. Přilnutou zbytkovou vodu setřete pomocí stěrky nebo měkkým hadříkem.
Sedátko nechte ve sklopené pozici uschnout.
K hygienickému a snadnému čištění doporučujeme používat Artweger BLITZ
BLANK, biologicky odbouratelný čistící prostředek. Pravidelná péče s Artweger
BLITZBLANK zabraňuje tvorbě obtížně odstranitelných skvrn a zajišťuje
dlouhodobě čistý a hygienický povrch. Artweger BLITZ BLANK vytváří ochranný
film proti vodnímu kameni a zbytkům mýdla. Artweger BLITZ BLANK může
snižovat „odperlovací efekt“ u skla ošetřeném Art-Cleanem, nezpůsobuje ale
poškození Art-Clean povrchové vrstvy. Artweger BLITZ BLANK obdržíte u svého
prodejce.
K odvápnění parního generátoru čistícím CLEAN programem použijte prosím
běžně dostupný potravinářský ocet (cca. 5-10%)
Na skle a kovových profilech nesmí zůstávat zbytky vodního kamene, zejména by
neměly zůstávat na pochromovaném povrchu, vodní kámen může na těchto
plochách způsobit trvalé poškození. V žádném případě ale nečištěte tyto plochy
na sucho, ani drsnými nebo leptavými čistícími prostředky! Tím by se mohly
veškeré povrchy skla, kovových dílů i plastové díly poškodit. Na chromové
povrchy používejte výhradně ochranné čisticí prostředky na chrom.

Záruku lze možno uznat pouze v případě dodržování tohoto návodu k údržbě.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Dálkové ovládádní: k modelům se systémem barevného osvětlení a audio
systémem je dodáváno bateriově napájené dálkové ovládání. Nabíjecí stanice pro
toto dálkové ovládání se nachází přímo na parním vyvíječi. Dálkové ovládání
může být po použití vždy odloženo do nabíjecí stanice, kde se začne automaticky
dobíjet.

ZPRACOVÁNÍ ODPADU:
Nevyhazujte přístroj, pokud dosloužil, do běžného směsného odpadu. Přístroj
musí být dopraven k odborné likvidaci. Informujte se prosím ve Vašem příslušném
sběrném místě.

PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE
Přes vlemi precizní zpracování a přísnou výrobní kontrolu se může objevit nějaká
závada. V tomto případě věnujte prosím pozornost následujcímí návodu
k postupu řešení reklamace.
Při hlášení škody prosím předložte garanční číslo a prodejní doklad. Oba doklady
jsou podmínkou pro poskytnutí záruky. Poskytnutí záruky nezpůsobí prodloužení
záruční lhůty, jejíž platnost začíná datem prodeje. Samolepku s garančním číslem
prosím neodstraňujte. V případě poruchy nebo nedokonalém provozu Vašeho
BODY+SOUL se prosím obraťte výhradně na servisního technika firmy Artweger.
Firma Artweger neručí za:
•
•
•

škody způsobené nesprávnou instalací
škody způsobené nesprávným používáním
škody způsobené neoprávněnou nebo nesprávnou opravou

ROZSAH ZÁRUKY
Do záruky jsou zahrnuty výrobní a materiálové vady. Vyjmuty jsou škody
způsobené dopravou, špatnou objednávkou, škody vzniklé při montáži, provozu a
údržbě, škody způsobené použitím kosmetiky, barevnými tekutinami (přisady do
koupele, barevné aromatické oleje...), potravinami. Záruka se nevztahuje na
barevné odchylky, způsob a omezení výroby povrchových dílů, uzavírací díly (
panty, těsnící a magnetické lišty...). Artweger zabezpečí opravu nebo dodávku
náhradních dílů.

Doba trvání záruky v délce 5 let: pro sprchovou zástěnu a střešní element
ZÁKONNÉ POSKYTNUTÍ ZÁRUKY
U následujících dílů platí usatanovení zákonného poskytnutí záruky: elektrická
zařízení, elektronické díly, parní vyvíječ s krytem, hlavová sprcha, přípojky, ART
CLEAN povrchová úprava skla, sedátko s opěradlem.

