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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 
nepoškriabali 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, výrobok obsahuje drobné časti. 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.

Pred montážou skontrolujte, či ste obdržali všetky časti, ako sú zobrazené v manuáli.
Uistite sa, že nohy stoja pevne na podlahe, nesmú sa kolísať.
V pravidelných intervaloch kontrolujte, či sú skrutky pevne dotiahnuté.
Používajte na umývanie teplú mydlovú vodu, nie rozpúšťadlá ani bielidlá.

TIP na montáž: Najprv sa zamerajte na strechu a jej správne zmontovanie.

Následne natiahnite plachtu na konštrukciu strechy. Markizy po stranách zrolujte hore, tak aby ste umiestnili nohy do 
zárezov. Toto je dôvod, prečo je pre montáž potrebných viac osôb. Plachtu sa snažte príliš mechanicky nenaťahovať.
Hneď ako máte časti namontované k sebe,  zafixujte plachtu hákmi do zeme.
V prípade dažďa, snehu, alebo vetra vo väčšom rozsahu, plachtu ihneď rozmontujte. Predídete tým možnému 
nezvratnému poškodeniu. 
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Pri montáži tohto výrobku nepoužívajte elektrické náradie. 

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

Tento stan 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.

Nevystavujte výrobok extrémne zlému počasiu. Povrch nie je nepremokavý. Tu preto neposkytujeme garanciu na 
predmety umiestenené pod ním, ktoré sú vystavené dažďu alebo snehu.
Nedoťahujte skrutky napevno hneď od začiatku montáže. Dotiahnite ich,  až keď pevne stojí na zemi.
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