SLNEČNÍKY BARBADOS, GRENADA
Naše slnečníky Vám vďaka svojej veľkosti zaistia dostatočnú ochranu pred slnečnými lúčmi pre posedenie s Vašimi
priateľmi a spríjemnia pobyt vo Vašich záhradách pri odpočinku. Slnečníky sú nie len praktickým zariadením vo Vašej
záhrade, ale môžu byť aj pekným doplnkom, takže Vášmu vonkajšiemu posedeniu dodajú na príťažlivosti a zvýšia pocit
súkromia. Konštrukcia dovoľuje nastavenie slnečníka presne podľa Vašich potrieb, takže aj keď slnko svieti nízko nad
obzorom, možno jednoduchým spôsobom naklopiť slnečník do takej polohy, aby Vám nesvietilo na miesto kde chcete
mať tieň. Zoberte prosím na vedomie, že slnečník je určený na ochranu proti slnku, nie je však určený k ochrane pred
dažďom či snehom.
Slnečník je určený len pre súkromné použitie.

Bezpečnostné pokyny

Ovládanie

Dodržujte
nasledujúce
bezpečnostné
pokyny. Za škody spôsobené ich
nedodržaním
výrobca
nepreberá
zodpovednosť.

Tyče slnečníka zasuňte do seba, aretačným kolieskom
si upravte výšku a slnečník otvorte ako dáždnik.
V prípade potreby naklopenia slnečníka uvoľnite
poistku v kĺbe, ktorú držte po celý čas naklápania,
potom poistku pusťte a slnečník zostane naklopený.
Pri vrátení slnečníka do pôvodnej polohy sa opäť musí
poistka podržať v kĺbe po celú dobu narovnávania
slnečníka.

Slnečník používajte s dostatočnou oporou nohy.
V dobe, keď ho nepoužívate, zavrite ho.
V prípade veterného počasia alebo pred búrkou
je dôležité slnečník zatvoriť a zaviazať motúzom
proti otvoreniu. Inak by ho nápor vetra mohol
zachytiť a prevrátiť, čím by mohol spôsobiť
škody ako na majetku (vrátane poškodenia
konštrukcie slnečníka), tak prípadne spôsobiť
zranenie prítomných osôb.
Nikdy nezakladajte v blízkosti slnečníka alebo
pod ním otvorený oheň, ani v blízkosti
nepoužívajte ohrievače vzduchu. Slnečník by sa
mohol vznietiť alebo poškodiť.
Slnečník nie je hračka pre deti. Deti by si v ňom
mohli napr. privrznúť prsty.
Na priečne podpery slnečníka nič nevešajte a
nevešajte sa na ne rukami.

Údržba a skladovanie
Všetky slnečníky sú vyrobené z kvalitných materiálov,
ktoré Vám zaručia ich dlhodobú životnosť a
nevyžadujú žiadnou náročnú údržbu. Prípadné klzné
časti konštrukcie je potrebné čas od času ľahko
namazať olejom.
Na zimu sa musí suchý slnečník zložiť a uschovať
v suchej, dobre vetranej miestnosti.

Veríme, že budete s našimi výrobkami spokojný a že sa
stanú nedielnou súčasťou Vašej domácnosti.

Mountfield a.s.

Na poškodenie spôsobené vetrom, snehom,
ohňom alebo nesprávnou manipuláciou sa
záruka nevzťahuje.

Verze 09-2012

