
Vážení zákazníci, 

přečtěte si pozorně pokyny na tomto letáku, abyste byli 
se zakoupeným výrobkem dlouho spokojeni.

Mějte na paměti: Přísavky drží na všech hladkých površích, 
jako např. skleněných plochách nebo dlaždicích. 

Na strukturovaném povrchu nebude přísavka držet. 
Pomoc nabízí samolepicí fólie. 

Váš tým Tchibo

Přednosti přísavek
• snadné připevnění k podkladu 

bez jeho poškození 
• snadné odstranění bez zanechání

jakýchkoli zbytků
• lze vždy znovu použít
• drží na povrchu díky adhezním silám 

a podtlaku

Proč moje přísavka na podkladu nedrží?
To, že se přísavky časem od podkladu odlepí, je pro ně přirozené!
Na přísavky nezavěšujte příliš těžké ani křehké předměty, které
by se mohly rozbít. Přímo pod přísavky také nestavte nic křeh-
kého, co by se mohlo rozbít. Maximální nosnost: 1 kg.
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Tipy pro trvalé používání

Běžné přísavky čas od času vždy opět pevně  přitlačte m

k podkladu!
U přísavek s pružinovým mechanismemm

pravidelně kontrolujte, zda je vidět
 červený kroužek. 
V takovém případě přísavka již 
nasála vzduch. Výrobek pak zatažením
za lamelu sejměte, očistěte podklad 
a výrobek znovu upevněte.

Rozhoduje správná příprava!

Hladký podklad: 
např. skleněné nebo zrcadlové plochy 
a glazované dlaždičky 

Náš tip: Pod přísavku vždy nalepte kousek
hladké průhledné samolepicí fólie. Díky
tomu bude přísavka na podkladu držet
 znatelně déle.

Čistý a suchý podklad: m

       zbavený prachu, mastnoty, silikonu, vápenných usazenin 
a nečistot 
Náš tip: Podklad vyčistěte čisticím prostředkem na skla,
octem, kyselinou citronovou nebo alkoholem na čištění
 (isopropanolem). 

m



Čistá a suchá přísavka:m

       zbavená mastných zbytků z výroby
Náš tip: Očistěte i nové přísavky teplou vodou s běžně
 prodejným prostředkem na mytí nádobí. 

Připevnění přísavky

Podklad důkladně vyčistěte.1.

Fólii stáhněte z nosného materiálu a nalepte na očištěný2.
podklad. Pečlivě ze středu k okrajům tlačte k podkladu.
Vyčkejte 24 hodin, protože teprve pak bude dosažena 
plná adhezní síla fólie!
Přísavku a fólii důkladně vyčistěte a osušte. 3.

Přísavku umístěte na fólii. 4.
Červený kroužek je vidět.



Pevně přitlačte. 5.

       Červený kroužek již není vidět.

Odpadla přísavka z podkladu? 

Vyčistěte podklad a přísavku opět pevně při tiskněte m

k podkladu. Pokud přísavka v krátkých intervalech pořád
odpadává, pak není podklad buď dostatečně hladký nebo 
je přísavka příliš stará.
Není podklad dostatečně hladký?m

Náš tip: Nastříkejte na přísavku
trochu laku na vlasy a potom pří -
savku ihned přitiskněte na vyčiš-
těnou plochu. Začněte zatěžovat
 nejdřív po 2 hodinách! (Používejte
pouze bez fólie.)  
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