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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. Pozorní buďte hlavne pri odbaľovaní - hrozí nebezpečenstvo udusenia.
Skontrolujte všetky časti, či nie sú poškodené. Napriek tomu, že všetky naše výrobky starostlivo kontrolujeme, 
počas prevozu sa neočakávané poškodenie môže vyskytnúť. V takom prípade výrobok nemontujte a poškodenia 
nám oznámte - predídete tak možnému zraneniu.
Výrobok nikdy neupravujte! Nielen, že tým stratí svoju záruku, ale aj bezpečnosť pre používanie.
Na umývanie používajte len špongiu a teplú mydlovú vodu, nie rozpúšťadlá ani bielidlá.

Poznámky:
Odbaľte všetky časti starostlivo a umiestnite ich na kartón alebo inú rovnú čistú plochu. Pre zabezpečenie hladkého 
priebehu montáže roztrieďte popredu všetky časti. Uistite sa, že ste obdržali kompletný obsah a že ste neoškreli 
spodok. Neskoršie sťažnosti nebudú akceptované.

POZOR! Dbajte na bezpečnosť a riaďte sa inštrukciami montáže, abz ste sa vyhli riziku zranenia alebo zničenia 
výrobku.

Vzhľadom k rozmerom výrobku Vám odporúčame montovať ho v priestoroch, kde sa v budúcnosti reálne bude 
nachádzať.
Robte to na dostatočne veľkom priestranstve, ktoré je čisté a suché.
Nedovoľte deťom sa počas montáže pohybovať v blízkosti a zároveň ich uchráňte od styku s malými časťami 
výrobku.
Používajte prosím počas montáže ochranné rukavice v záujme vlastnej bezpečnosti.
Dajte si na montáž dostatok času a pokoja. Nekompletne alebo nesprávne zmontovaný sklenník môže byť totiž 
zničený poveternostnými podmienkami.

Nikdy nepokladajte ťažké váhy na výrobok, nestúpajte naň, a neohýbajte ho aby ste predišli jeho poškodeniu.

Starostlivosť a údržba
Nikdy výrobok nasilu nedrhnite a nepoužívajte chemikálie.
Poškodené časti ihneď nahraďte novými.

Likvidácia
Po doslúžení a úplnom opotrebovaní, recyklujte jednotlivé časti výrobku. Ak si nie ste istí ako, kontaktujte Vaše 
lokálne stredisko pre recykláciu.
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