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NÁVOD

Len pre domáce a nekomerčné použitie
Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre náš výrobok do vášho domu. 

Dôležité:
Pozorne čítajte inštrukcie pre bezpečnosť a montáž, aby ste sa vyhli riziku zranenia alebo poškodenia produktu. 
Tento manuál si uchovajte pre ich ďalšie použitie v budúcnosti, aj v prípade, ak výrobok dáte spolu s nimi ďalšiemu 
majiteľovi.
Drobné časti uchovajte mimo dosahu detí. Zvýšenú pozornosť venujte odbaľovaniu. Plastové tašky a ďalšie obaly 
musia byť taktiež mimo ich dosahu.
Všetky časti skontrolujte, či ste ich obdržali v kompletnom počte a bezchybnom stave. Napriek precíznym 
kontrolám kvality na produkte je toto nevyhnutné.
Zvýšený pozor dávajte pri odbaľovaní drobných dielov. Položte všetko na tvrdý a rovnomerný povrch pri kontrole 
kvantity aj kvality.
Nikdy produkt neupravujte! Jeho funkcionalita a bezpečnosť musí zostať nezmenená.
Na skladanie produktu sú potrebné minimálne 2 dospelé osoby. Zvyškový obalový materiál recyklujte v súlade 
s miestnymi nariadenimi.
Zamedzte deťom v kontakte s drobnými časťami
Na ručné čistenie a odstraňovanie škvŕn používajte špongiu a teplú vodu s mydlom. Nepoužívajte bielidlá či 
rozpúšťadlá a neperte mechanicky

Inštrukcie pre montáž:
Skrutky zaťahujte najskôr len ručne a nie úplne napevno, ako na obrázku.

Postupné doťahovanie rukou je vhodnejšie, než používanie náradia. Napevno pritiahnite, až keď máte všetky 
skrutky na svojom mieste.

Uistite sa, že máte, podľa návodu na stranách 6 až 11 kompletne zmontovaný výrobok. Majte ho položený nohami 
na pevnom podklade a skontrolujte pevnosť spojov. Podľa potreby skrutky dotiahnite, ale stále nie použitím sily.
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Charakteristika výrobku:
Kovové povrchy vášho nového nábytku sú chemicky ošetrené pre maximálnu možnú životnosť. Vždy pri kontakte 
nôh s podkladom dávajte pozor, aby ste nepoškriabali podlahu. Takisto odporúčame montovať výrobok na mieste, 
kde bude aj v budúcnosti naozaj stáť. Uskladňujte ho však v suchom prostredí a nevystavujte tuhej zime. 
Odporúčame ho prekrývať ochrannou plachtou.
Záruka na produkt sa nevzťahuje pri nedodržaní týchto základných zásad údržby a skladovania.

Chráňte ho pred poveternostnými vplyvmi. V prípade poklesu teploty pod bod mrazu odporúčame produkt 
skladovať zakrytý na suchom mieste.

ZOZNAM DIELOV
PočetOznačenieDiel



4www.jurhan.com

Diel Označenie Počet



www.jurhan.com5

Diel Označenie Počet



6www.jurhan.com

1)



www.jurhan.com7

2)

4)

3)

5)



8www.jurhan.com

6)

8)

7)

9)



www.jurhan.com9

10)

12)

11)

13)



10www.jurhan.com

14)

16)

15)

17)



www.jurhan.com11

18)

20)

19)

21)



www.jurhan.com


