
                                                                                    

Návod k použití a montáži 
• Před započetím montáže a/nebo použitím tohoto výrobku si přečtěte pozorně celý návod. Dodržujte 

pokyny v návodu a uschovejte si jej pro případné další použití. 
• Během používání výrobku kontrolujte všechny funkční díly, zda nedošlo k jejich uvolnění - mohlo by 

tak dojít k poškození slunečníku. 
• Slunečník sestavujte na rovné suché ploše, aby při montáži nedošlo k jeho poškození. 

 
1. Pokyny pro používání a péči 
Altány, stany, pavilony a zahradní slunečníky jsou sezónními výrobky. 

• Altány, stany, pavilony a zahradní slunečníky mohou být používány při teplotě okolí nad 7°C. 
• Nečistěte tkaninu pomocí organických rozpouštědel a nečistěte takto skvrny, tento typ tkaniny není 

vhodný pro takové čištění. 
• Nepoužívejte chlorová bělidla, neprovádějte suché čištění. 
• Vyhněte se silnému znečištění materiálu. 
• Znečištěné tkaniny se zátěrem čistěte ručním praním. Tkaninu jemně mačkejte, nedřete ji a 

neždímejte. 
Maximální teplota praní je 35°C. Používejte prací prostředky pro jemné tkaniny. 
Tkaninu sušte ve svislé poloze při běžné teplotě okolí. 

2. Bezpečnostní pokyny pro působení větru/deště 
Zajistěte výrobek pomocí lan a závaží. 

• Pokud rychlost větru přesáhne 50 km/h, nebo je výrobek vystaven silnému dešti, vyjměte jej ze stojanu, 
složte a uschovejte na bezpečném místě. 

• Pokud tkanina neočekávaně zmokne, je třeba ji ihned usušit, aby se zabránilo předčasnému stárnutí 
výrobku. 

3. Příprava k používání 
Před použitím zkontrolujte, zda váš altán, stan, slunečník nebo pavilon nejsou poškozeny (zohýbané kovové 
součásti, potrhaná tkanina apod.). V případě poškození výrobek nepoužívejte. 
Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození či úrazu. 

4. Skladování 
Po použití: 

• Vysušte řádně tkaninu zastřešení, opatrně složte a uložte na suchém místě.  
• Očistěte a vysušte konstrukci výrobku a uložte ji na suchém místě. 
• Uložte všechny ostatní díly na suchém místě. 

5. Záruka 
Záruka a možnost uplatnění reklamace se vztahují pouze na výrobek, který je používán v souladu s pokyny 
výrobce. Poskytnutá záruka 2 roky. 
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Montáž 

1. Vyjměte z krabice slunečník (1), PE ochranné pouzdro (2), čepičku slunečníku (3) a tyč stojny (4). 
Obr. 1 a 2 
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2. Stáhněte ochranné pouzdro ze slunečníku a upevněte čepičku slunečníku otáčením ve směru hodinových 
ručiček. Obr. 3 
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3. Stiskněte západku ① a nasuňte tyč stojny slunečníku ② až k zaskočení západky v otvoru stojny. Obr. 4 
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4. Otáčejte kličkou na skříňce ve směru hodinových ručiček, dokud zastřešení nezaklapne v horní poloze. 
Obr. 5 a 6  
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5. Pokyny k náklonu zastřešení: Stiskněte tlačítko ve středu zastřešení a nakloňte jej do jedné ze dvou 
možných poloh. 
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Návod na použitie a montáž 
• Pred zahájením montáže a/alebo použitím tohto výrobku si prečítajte pozorne celý návod. Dodržiavajte 

pokyny v návode a uschovajte si ho pre prípadné ďalšie použitie. 
• Počas používania výrobku kontrolujte všetky funkčné diely, či nedošlo k ich uvoľneniu - mohlo by tak 

dôjsť k poškodeniu slnečníka. 
• Slnečník zostavujte na rovnej suchej ploche, aby pri montáži nedošlo k jeho poškodeniu. 

 
1. Pokyny pre používanie a starostlivosť 
Altány, stany, pavilóny a záhradné slnečníky sú sezónne výrobky. 

• Altány, stany, pavilóny a záhradné slnečníky môžu byť používané pri teplote okolia nad 7°C. 
• Nečistite tkaninu pomocou organických rozpúšťadiel a nečistite takto škvrny, tento typ tkaniny nie je 

vhodný pre také čistenie. 
• Nepoužívajte chlórové bielidlá, nedávajte na suché čistenie. 
• Vyhnite sa silnému znečisteniu materiálu. 
• Znečistené tkaniny so záterom čistite ručným praním. Tkaninu jemne stláčajte, nedrhnite ju a 

nežmýkajte. 
Maximálna teplota prania je 35°C. Používajte pracie prostriedky pre jemné tkaniny. 
Tkaninu sušte vo zvislej polohe pri bežnej teplote okolia. 

2. Bezpečnostné pokyny pre pôsobenie vetra/dažďa 
Zaistite výrobok pomocí lán a závaží. 

• Pokiaľ rýchlosť vetra presiahne 50 km/h, alebo je výrobok vystavený silnému dažďu, vyberte ho zo 
stojanu, zložte a uschovajte na bezpečnom mieste. 

• Pokiaľ tkanina neočakávane zmokne, je potrebné ju hneď usušiť, aby sa zabránilo predčasnému 
starnutiu výrobku. 

3. Príprava na používanie 
Pred použitím skontrolujte, či váš altán, stan, slnečník alebo pavilón nie sú poškodené (zohýbané kovové 
súčasti, potrhaná tkanina apod.). V prípade poškodenia výrobok nepoužívajte. 
Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k poškodeniu či úrazu. 

4. Skladovanie 
Po použití: 

• Vysušte riadne tkaninu zastrešenia, opatrne ju zložte a uložte na suchom mieste. 
•  Očistite a vysušte konštrukciu výrobku a uložte ju na suchom mieste. 
• Uložte všetky ostatné diely na suchom mieste. 

5. Záruka 
Záruka a možnosť uplatnenia reklamácie sa vzťahujú iba na výrobok, ktorý je používaný v súlade s pokynmi 
výrobcu. Poskytnutá záruka 2 roky. 
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Montáž 

1. Vyberte z krabice slnečník (1), PE ochranné puzdro (2), čapičku slnečníka (3) a tyč nohy (4). Obr. 1 a 2 
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2. Stiahnite ochranné puzdro zo slnečníka a upevnite čapičku slnečníka otáčaním v smere hodinových 
ručičiek. Obr. 3 
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3. Stlačte západku ① a nasuňte tyč nohy slnečníka ② až k zaskočeniu západky do otvoru tyče. Obr. 4 
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4. Otáčajte kľučkou na skrinke v smere hodinových ručičiek, dokiaľ zastrešenie nezaklapne v hornej polohe. 
Obr. 5 a 6  
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5. Pokyny k náklonu zastrešenia: Stlačte tlačidlo uprostred zastrešenia a nakloňte ho do jednej z dvoch 
možných polôh. 
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