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NÁVOD

Len pre domáce a nekomerčné použitie.!

Dôležité: Čítajte tieto inštrukcie pozorne a uchovajte si ich aj pre budúcnosť. Ak výrobok poskytnete inej 
osobe, manuál jej odovzdajte tiež.

Drobné časti uchovajte mimo dosahu detí.

Skontrolujte obsah balíka, či je kompletný. Neskoršie sťažnosti totiž nebudú akcetované.

Uistite sa, že pred samotným používaním bol výrobok plne zmontovaný, tak ako je znázornené v príslušnej 
ilustrácii.

Skontrolujte všetky časti a uistite sa, že nie sú poškodené. Napriek dôkladným kontrolám, aj ten najkvalitnejší 
produkt sa niekedy môže poškodiť pri prevoze. V prípade, že sa tak stane, Váš výrobok nemontujte, 
poškodené časti by mohli ohroziť Vaše zdravie.

Na čistenie používajte špongiu a teplú mydlovú vodu. Naopak, nepoužívajte rozpúšťadlá ani bielidlá, ktoré by 
výrobok mohli nezvratne poškodiť.

Čítajte kompletné inštrukcie!
V prípade tohoto fóliovníka je naozaj potrebné dodržiavať všetky zásady bezpečnosti, výrobok môže byť 
používaný iba v bezchybnom stave.

Dôležité
Nezaťahujte skrutky úplne, kým nie je fóliovník kompletne zmontovaný, vyhnete sa tým nutnosti ho neskôr 
prerábať. Skrutky najprv dotiahnite len navoľno a dotiahnite až po kompletnej montáži.

Odbaľte všetkz časti zostavy a umiestnite ich na pevný čistý povrch, napríklad kartón. Skontrolujte, či je 
dodávka kompletná, neskôr už sťažnosti na nekompletnosť nebudú akceptované. Dávajte tiež pozor abz ste 
nepoškriabali pri manipulácii podlahu.

Tento výrobok musí vždy stáť na pevnom podklade. Nekombinujte časti tohto fóliovníka s častami iného. 

Vzhľadom k rozmerom výrobku Vám odporúčame montovať ho v priestoroch, kde sa v budúcnosti reálne bude 
nachádzať.
Na pomoc si zoberte aspoň 2 dospelé osoby, ideálne však 4. Potrebovať budete skrutkovač, resp. francúzsky 
kľúč.
Montujte výrobok v dostatočne veľkom a čistom priestranstve, so všetkými potrebnými náradiami.
Nevpúšťajte deti do blízkosti priestoru, kde fóliovník montujete, a zároveň ich uchráňte kontaktu s drobnými 
časťami.
Používajte pri montáži rukavice, niektoré časti môžu mať ostré hrany.
Fóliovník musí byť vstavaný na rovnej ploche počas celej doby jeho používania, z dôvodu odolnosti voči 
poveternostným podmienkam.
Na montáž fóliovníka si rezervujte dostatok času a neprerušujte ju.
Ak výrobok nepoužívate, uskladnite ho na suchom mieste a nevystavujte ho mrazu. Takisto ho uchráňte od 
blízkosti ohňa a poletujúcich iskier.
Dbajte na to aby bol fóliovník otvoriteľný, v prípade požiaru otvory slúžia ako únikové východy.



www.jurhan.com
3

Starostlivosť a údržba
Nikdy vo fóliovníku nezakladajte oheň. Vždy ho umiestnite tak, aby bol z neho možný únik v prípade požiaru.
Fóliovník zamykajte, zabránite tak vstupu škodcov doňho. Zároveň doň však nikdy nezamykajte žiadnych ľudí ani 
zvieratá.
Nepoužívajte chemické čističe ani rozpúšťadlá.
Nepoužívajte poškodené časti fóliovníka. Nahraďte ich novými.
Nenechávajte fóliovník v zíme zasnežený, veľká snehová pokrývka ho môže zničiť.
Už 10 cm snehu, resp. 5 cm zľadovateného snehu môže mať tragické následky.

V prípade akýchkoľvek nečakaných problémov kontaktujte predajcu. Sme tu pre Vás.

Likvidácia
Zničené časti výrobku, resp. nepotrebné obaly musia byť roztriedené do odpadov, podľa lokálnych nariadení.
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