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DOKUMENTY | CZ | AKUSTICKÁ BUDKA 
POKYNY K UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBĚ PRODUKTU

VE SPOLUPRÁCI S

01 | TRANSPORT

- Akustickou budku Space je zpravidla potřeba zabalit a přepravovat  
v uzavřeném přepravním prostoru. Doporučujeme umístit balení na paletu 
určenou k tomuto účelu, která bude zároveň chráněna před vnějšími vlivy, 
jako jsou déšť, polití a mechanické poškození (nárazy, škrábance nebo 
odření), ke kterému může dojít během přepravy. 
- Balení, která obsahují skleněné části, musí být přepravována s náležitou 
péčí. Tato balení jsou rozeznatelná ikonou skla, která se na nich nachází. 
- Při nakládání, vykládání a přemisťování balíků na místo instalace věnujte 
zvýšenou pozornost při zvedání a přenášení balíků. Je zakázáno vykládat, 
přetahovat nebo zvedat balení z připevňovací pásky nebo umisťovat balení 
na stranu. 
- Při zvedání se ujistěte, že respektujete směr šipek vyznačených  
na balení. 
- Při přepravě výtahem se dopředu ujistěte, že se všechny součásti  
bez problému do prostoru vejdou.

Nepřepravujte otevřené balení ve výtahu! Pokud je to nezbytné, obalte 
akustickou budku ochranou vrstvou.

01 | TIPY NA ČIŠTĚNÍ

- Po čištění budku nechejte otevřenou. 
- K čištění vysoce znečištěných dřevněných povrchů můžete použít čištič 
oken bez alkoholu. Po očištění prostředkem je vždy důkladně vysušte. 
- Pokud se voda dostane na jakýkoliv povrch budky, bezprostředně jej 
utřete suchým a čistým hadříkem. 
- K čištění můžete používat i mýdlovou vodu (ne však na čištění potahové 
textilie a přírodní kůže!), pokud je ihned po očištění otřete suchým  
a měkým hadříkem. 
- Chcete-li čistit nábytek potažený látkou nebo přírodní kůží, kontaktujte 
společnost specilaizující se na tuto službu, nebo požijte čisticí prostředky 
určené speciálně pro nábytkové textilie a kožený nábytek podle uvedených 
pokynů.

02 | USAZENÝ PRACH

- Na lakované povrchy nebo přírodní kůži použijte suchý hadřík  
pro odstranění usazeného prachu. 
- Na laminátové a plastové části nebo povrchy z umělé kůže použijte vlhký 
hadřík pro odstranění usazeného prachu. 
- Na textilní části použijte vysavač pro odstranění usazeného prachu.

03 | ÚDRŽBA

V průběhu času se mohou spojovací díly budky povolit, a proto je potřeba 
je pravidelně dotahovat. V případě potřeby se neváhejte obrátit na tým 
LIKO-S.

Je zakázáno sestavovat budku v bezprostřední blízkosti vlhké stěny (rela-
tivní vlhkost vzduchu nad 60%), chladu (při teplotách nižších než +10°C) 
nebo v bezprostřední blízkosti otopného zařízení.

Přímé sluneční světlo může změnit barvu a vzhled budky. Může se to pro-
jevit nerozvnoměrným zbarvením, prasknutím laku a barvy a vyblednutím 
barvy textilií.

Nepoužívejte následující čisticí prostředky: 
- výrobky obsahující aceton a jiné vysoce rozpustné nebo abrazivní složky 
- přírodní nebo syntetický vosk nebo čisticí prostředky obsahující siliko-
nové oleje

- Nepokládejte těžké předměty na podlahu ani strop. 
- Nevěste na dveře žádnou další zátěž. 
- Nepokládejte horké předměty na povrch budky. 
- Nezakrývejte výstupní kanály vzduchu.

V akustických budkách Silen se nepoužívají žádné hořlavé materiály. 
Požární bezpečnost použitých materiálů je testována a klasifikována podle 
národních i mezinárodních norem. Minerální vlna splňuje požární třídu 
A2-s1. Koberce používané v interiéru splňují normy požární třídy B1-s1 
EN14041:2004 / ac: 2006, akustické panely splňují normy EN 14041 pro 
požární třídu B-s1. Tepelně tvrzené sklo je takové kvality, že může zastavit 
teplo a oheň.

Výrobce ručí za to, že výrobek je v souladu s platnými předpisy a že jeho 
kvalita odpovídá prezentovaným vzorkům produktu, pokud kupující dodr-
žuje pokyny a doporučení uvedená v této příručce.

Pozn.: Záruka se nevztahuje na trvalé deformace podlahové krytiny, které 
mohou být způsobeny teleskopickými nožičkami budky na měkkých 
materiálech.

02 | INSTALACE

- Při sestavování akustické budky postupujte podle montážního manuálu. 
- Při první instalaci budky musí být přítomen zástupce společnosti LIKO-S. 
- Při otevírání balení a před zahájením instalace se ujistěte, že máte 
všechny potřebné prvky. 
- Se skleněnými tabulemi manipulujte pomocí dvoubodového manipulá-
toru na sklo. 
- Pokud se dveře nebo pant budky nezavírají správně, bývá to zapříčiněno 
nerovnostmi podlahy. Upravte tedy výšku teleskopických nožiček pro 
vyrovnání. 
- Akustické budky jsou považovány za běžný kancelářský nábytek, není 
tedy potřeba instalace sprinklerů do prostoru budky. 
- Akustické budky zohledňují i možné riziko zemětřesení, což znamená, 
že mohou v případě zemětřesení zůstat ve vzpřímené poloze. V případě 
potřeby je však možné budku připevnit k podlaze pomocí kotvící sady.  
Pro bližší informace nás kontaktujte.

03 | UŽÍVÁNÍ

Produkty LIKO-S se využívají k účelu tomu určenému. Instalujte a použí-
vejte je v suchých a vytápěných místnostech, kde teplota vzduchu nekles-
ne pod +10°C a kde relativní vlhkost vzduchu zůstává mezi 40 - 60%.

Během aklimatizace produktu doporučujeme ponechat otevřené dveře 
budky. Plná aklimatizace textilních povrchů trvá 3 - 4 týdny.

04 | PŘEMÍSTĚNÍ BUDKY

Chcete-li změnit umístění již sestavené budky, vyšroubujte teleskopické 
nožičky nahoru, aby zůstala v kontaktu s podlahou pouze kolečka. Pokud 
jsou všechny nožky vytažené a podlahy se dotýkají pouze kolečka, je 
možné budku přesunout. 

Před přemisťováním vyjměte ven veškerý nábytek a odpojte od zdroje 
napájení. Během přemisťování nesmí být v budce žádné osoby.
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