
Vážení zákazníci!

Pozorne si prečítajte upozornenia na tomto letáku, 
aby ste sa z vášho výrobku mohli tešiť čo najdlhšie. 

Rešpektujte: Prísavky držia na všetkých hladkých 
podkladoch, ako napr. na skle alebo dlaždiciach. 

Na štruktúrovanom povrchu prísavka nebude držať. 
V tomto prípade si môžete pomôcť samolepiacou fóliou. 

Váš tím Tchibo

Výhody prísavky

• jednoduché pripevnenie 
bez poškodenia podkladu 

• jednoduché odstránenie 
bez zvyškov

• opakovane použiteľná
• priľnavosť adhéznymi silami a podtlakom
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Prečo nedrží moja prísavka?

Prísavky sa z času na čas uvoľnia, je to ich prirodzená
vlastnosť! Na prísavky nevešajte ťažké alebo rozbitné 
predmety. Pod prísavky neukladajte nič rozbitné. 
Výrobok je určený na maximálne tri toaletné papiere.

Tipy na dlhodobé používanie

Bežné prísavky čas od času znovu pritlačte na m

podklad!
Pri prísavkách s pružinovým mechanizmom pra vi -m

delne kontrolujte, či je vidieť červený prstenec. 
V tomto prípade prísavka už nasala vzduch. 
Výrobok odoberte tak, že potiahnete za jazýček,
následne podklad a výrobok vyčistite a prísavku 
opätovne pripevnite. 



Správna príprava podkladu je pre upevnenie
prísavky rozhodujúca!

Hladký podklad: m

       napríklad sklené a zrkadlové plochy, glazované
kachličky
Náš tip: Pod prísavku vždy podlepte kúsok hladkej, 
transparentnej, samolepiacej fólie. Takto bude 
prísavka držať výrazne dlhšie.
Čistý a suchý podklad: m

       zbavený prachu, mastnoty, silikónu, vodného kameňa
a iných nečistôt 
Náš tip: Použite prostriedok na čistenie skla, ocot,
kyselinu citrónovú alebo čistiaci alkohol (izopropanol). 
Čistá a suchá prísavka:m

       zbavená mastných zvyškov z výroby 
Náš tip: Aj nové prísavky opláchnite teplou vodou 
a trochou bežného prostriedku na umývanie riadu. 



Upevnenie prísavky

Vrchnú prísavku vyklopte nahor tak, aby ukazo-
vala k stene, ak prísavka ešte nie je vyklopená.

Vrchná prísavka slúži na pripevnenie, spodná prísavka
ako dištančný držiak. 
Priložená fólia je určená na vrchnú prísavku. 

Dôkladne zbavte 1.
podklad nečistôt.

Fóliu stiahnite z nosného materiálu a nalepte ju na2.
vyčistený podklad: Dôkladne vyhlaďte fóliu od stredu
smerom von. Počkajte 24 hodín, pretože fólia
dosiahne plnú priľnavosť až po uplynutí tejto doby!



Dôkladne očistite a osušte prísavky a fóliu. 3.
Vrchnú prísavku 4.
umiestnite na fóliu. 
Červený prstenec
je viditeľný. 

Pevne pritlačte. 5.

       Červený prstenec 
už nie je viditeľný.

Spodnú prísavku tiež pevne pritlačte. 6.



Uvoľnila sa prísavka? 

Vyčistite podklad a prísavku a opäť pritlačte prísavku.m

Ak sa prísavka v krátkom čase po sebe uvoľní, buď nie
je podklad dostatočne hladký alebo je prísavka stará.
Je podklad dostatočne hladký?m

Náš tip: Priľnavú plochu
prísavky nasprejujte lakom
na vlasy a pritlačte ju hneď
na vyčistený podklad.
Zaťažte ju najskôr po
2 hodinách! (Použite len
bez fólie)  
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