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NÁVOD

Len pre domáce a nekomerčné použitie.!
Dôležité: Uchovajte tento manuál pre budúce použitie. Ak raz produkt odovzdáte inej osobe, uistite sa, že 
odovzdáte aj manuál.

Počet osôb potrebný pre montáž: 2

Pozor! Skrutky dotiahnite napevno, až keď bude výrobok namontovaný do finálnej podoby, dovtedy ich nechajte 
len voľnejšie utiahnuté, uľahčí to montáž.

Odporúčaná starostlivosť
Prírodné produkty vyrobené z dreva musia mať povrchovú úpravu, aby odolali vplyvom počasia. To platí aj pre 
túto drevenú sprchu, ktorá má vonkajšie využitie. Táto povrchová úprava mazaním sa musí vykonať aspoň 
dvakrát do roka. V opačnom prípade by mohol byť výrobok nezvratne poškodený.
Drevo ako prírodný materiál môže meniť svoju farbu v závislosti od poveternostných podmienok, 
najpravdepodobnejšie môže dôjsť k jeho zašednutiu. Toto však nemá žiadny vplyv na praktickú využiteľnosť 
sprchy. Ak sa o výrobok budete starať podľa inštrukcií, oddialite jeho opotrebenie o výraznú dobu.

Prístup
Všetky drevené časti umývajte len vlažnou vodou s trochou mydla, prípadne prostriedkom na umývanie riadov, 
predtým ako sú zmontované. Odstránite tým nežiaduce zaprášenie, alebo zvyšky mazania dreveného povrchu. 
Po umytí nechajte výrobok preschnúť jeden deň. Pred ďalším mazaním povrch najprv jemne obrúste brúsnym 
zrnitým papierom. Olej (teakový alebo na tvrdé drevo) na povrch aplikujte kuchynskou špongiou, počkajte 20 
minút, odstráňte prebytočný olej, a potom ešte jednu vrstvu naneste kúskom látky bez chlpov. Pred samotným 
používaním sa uistite, že nezostali žiadne povrchové škvrny od oleja.
Optimálne je, ak sprchu v prípade nepoužívania zakryjete, aby prichádzala do styku so zlými poveternostnými 
podmienkami čo najmenej – dážď ani prach jej neprospejú.
Výrobky z tvrdého dreva by nemali byť permanentne vystavené dažďu. Takisto olej ktorý používate na povrchové 
mazanie by nemal obsahovať žiadne farbivo, aby pri vymývaní nemohol znečistiť podkladový materiál ako terasy, 
dlaždice a podobne.
Sprchu nepokladajte priamo na trávnik, napriek tomu že je lubrikovaný olejom. Hlina, resp. tráva môžu spôsobiť 
na dreve plesne.

Rada:  Drevo je prírodný materiál – drobné prasklinky a nerovnosti teda nie sú žiadnym dôvodom na obavy.
Na odstránenie škvŕn vždy umývajte jednotlivé časti len ručne, s použitím vlažnej mydlovej vody bez 
rozpúšťadiel. Nepoužívajte žiadne tvrdé kefy, ktoré by mohli poškodiť povrchovú úpravu.

Varovanie a bezpečnosť
Odbaľte všetky diely a položte ich na kartón alebo iný rovný čistý povrch. Dajte pozor, aby ste nepoškriabali 
povrch pri používaní náradia. Podklad musí byť pevný a rovnomerný. Dbajte na to, aby sa diely nedostali do rúk 
deťom. Niektoré časti sú také drobné, že hrozí riziko ich prehltnutia.
Použitý obalový  materiál recyklujte.
Tento manuál si nechajte pre ďalšie použitie.
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Skontrolujte, či ste obdržali všetky komponenty. Neskoršie sťažnosti nebudú akceptované.

Vzhľadom k rozmerom výrobku, montujte ho na mieste kde sa reálne bude aj nachádzať.

Všetky diely montujte podľa návodu, skrutky doťahujte rukami. Nedodržanie pokynov môže mať negatívny vplyv na ďalšiu 
použiteľnosť výrobku, a na zanedbanie starostlivosti oňho sa nevzťahuje záruka.

Skontrolujte po rozbalení, či sú všetky diely nepoškodené. Výrobok bol kontrolovaný precízne, ale aj tie najkvalitnejšie 
produkty a materiály podliehajú riziku poškodenia pri prevoze. Ak objavíte poškodené časti, nemontujte výrobok a hneď nás 
kontaktujte.

Uistite sa, že ste dodržali inštrukcie v tomto návode a výrobok ste všetkými nohami umiestnili na tvrdý podklad a že všetky 
skrutky sú dotiahnuté.

O výrobok sa starajte ako najlepšie viete a chráňte ho od nebezpečných vplyvov počasia, odporúčame ho zakrývať 
nepremokavým obalom.

Nedoťahujte skrutky elektrickým náradím, ktoré by ich mohlo utiahnuť až príliš napevno. 

Odporúčame dotiahnuť skrutky najprv voľnejšie a dotiahnuť ich napevno následne až po zmontovaní sprchy do finálnej 
podoby.

Nemontujte produkt, ak sú jeho časti poškodené a nepoškoďte ich nesprávnym  umývaním – bielidlami a agresívnymi 
rozpúšťadlami. 

Nedovoľte, aby sa sprcha mohla kývať, tým že ju položíte na nerovnomerný povrch.
Počas mrazov odporúčame sprchu odložiť do suchého prostredia.
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