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NÁVOD

Len pre domáce a nekomerčné použitie!

Návod na montáž

Upozornenie
Odložte si tento návod pre neskoršie nahliadnutie doňho.
Vybaľte všetky časti a prvky zostavy a umiestnite ich na kartón alebo nejaký iný suchý povrch. Skontrolujte 
obsah zásielky, či je kompletný. Neskoršie reklamácie nemôžu byť akceptované. Dajte pritom pozor, aby ste 
nepoškrabali dlážku.

Tento výrobok by sa mal použiť len na pevnom a rovnom podklade.
Držte malé časti a plastové vrecúška mimo dosahu detí. 

Kvôli veľkosti výrobku odporúčame, aby ste ho montovali  tam, kde sa aj neskôr použije.

Montujte výrobok aspoň s 2 ďalšími osobami, aby sa zabránilo poškodeniu.

Ak ste pripravený na montáž, uistite sa, že máte poruke správne náradie, že máte dostatok priestoru a suché čisté miesto 
na montáž.

Deti držte pri montáži bokom. Pozor na riziko poranenia! 

Zabezpečte, aby bol výrobok pred použitím zmontovaný kompletne tak, ako je to znázornené na obrázku.

Skontrolujte, či sú všetky skrutky a kliny dotiahnuté napevno, kontrolu pravidelne opakujte.

Na čistenie používajte špongiu a teplú saponátovú vodu. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky s obsahom rozpúšťacích 
látok, napr. bielidlá môžu výrobok poškodiť.

Pokyny pre montáž:
Dbajte na to, aby ste stan postavili tam, kde bude aj neskôr stáť.
Najskôr zmontujte tyče strechy.
Potom cez ne natiahnite plachtu.
Nakloňte stan nabok a postupne nasuňte nohy jednu za druhou. K tomu treba viac ľudí, aby sa stan nevzpriečil a 
nepoškodil.
Pri upevňovaní suchých zipsov dajte rozhodne pozor na to, aby ste ich neťahali, lebo sa tým môže poškodiť plachta. 
Plachta musí tyče zľahka obopínať a nebyť na nich príliš pevne upnutá.
Nakoniec pripevnite plachtu pomocou hákov k zemi.
V prípade dažďa, snehu (tvorba vodných vakov vedie nevyhnutne k zlomeniu tyče) alebo vetra a/alebo v prípade mrazu 
treba stan bezodkladne stiahnuť, inak by došlo k nenapraviteľným škodám. Ak je strecha príliš voľná, ľahšie sa na nej 
tvorí vodný vak, ktorý, ako bolo spomenuté, môže spôsobiť nezvratné škody. Treba tiež predchádzať prílišnému pnutiu, 
ktoré rovnako môže spôsobiť škody.
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Pri montáži tohto výrobku nepoužívajte elektrické náradie. 

Výrobok je vyslovene určený na súkromné použitie, nie na podnikateľské účely. 

Tento pavilón neposkytuje ochranu pred nečasom, vetrom, snehom a mrazom. Pri  zhoršení poveternostných podmienok 
musíte poťah bezodkladne  dať dole, aby ste zabránili zraneniu osôb alebo vecným škodám. Pavilón odpudzuje vodu ale nie 
je vodotesný. Predmety v ňom umiestnené treba pred vodou ochrániť. V tomto prípade nemôžeme ručiť za prípadné škody.

Skrutky alebo kliny nezaťahovať príliš pevne. Skrutky dotiahnite  až potom, keď je výrobok kompletne zmontovaný. Na 
stoloch nemôžete stáť alebo sedieť.
Nepoužite tento výrobok, ak chýbajú nejaké diely, je poškodený alebo opotrebovaný.
Nikdy nepoužívajte prostriedky na drhnutie alebo chemické čistiace prostriedky.
V období mrazu a cez zimu odporúčame výrobok vysušiť a bezpečne uskladniť.
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