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NÁVOD

Len pre domáce a nekomerčné použitie.!

Poznámka k zmienenej optimálnej montáži:
Skrutky pred kompletnou montážou dôkladne skontrolujte a dotiahnite do takého stavu, aby výrobok pevne stál aj 
pod závažím. Keď ste si istí, že ho udrží, umiestnite ho na pevný rovnomerný podklad, a dotiahnite skrutky na 
pevno pod ťarchou závažia. Tým sa uistíte, že sa výrobok nebude kývať. Avšak, neodporúčame na ňom počas 
montáže sedieť, použite nejaký neživý predmet.

Čítajte pozorne inštrukcie a postup. Ich nedodržanie môže spôsobiť vážne 
zranenia.

Rada pre zostavenie:
Počet osôb potrebných na zostavenie súpravy: 2 osoby

Pozor! Prosím majte na pamäti, že všetky skrutky musia byť na začiatku dotiahnuté len jemne, rukami. Pootočte 
nimi 2-3 krát, tak aby skrutka bola na svojej pozícii a spájala všetky časti voľne. Napevno ich dotiahnite, až keď je 
celý výrobok zostavený do finálnej podoby. Bez prvotného voľného dotiahnutia nebude možné toto dokončiť.

Váš nový výrobok bol vyrobený ručne. Drobné nepravidelnosti sú preto celkom bežné, nemajú vplyv na kvalitu, a nie sú 
predmetom reklamácie.
Tip: Vždy použite adekvátny 6-hranný kľúč ktorý pasuje na výrez na skrutke.

Ak toto neurobíte a kľúč Vám bude kĺzať po skrutke, tá sa môže poškodiť na závite a bude problém ju v budúcnosti 
doťahovať. Neopatrné zachádzanie, ktoré by to spôsobilo, taktiež nie je dôvodom na reklamáciu.

Váš nový ratanový pletený výrobok má predpripravené hliníkovo-oceľové telo. Bolo práškovo lakované pre dosiahnutie 
maximálnej odolnosti. Dôrazne odporúčame montáž výrobku v suchom a bezveternom prostredí, a aj ho v takom uchovávať, 
resp. používať ochranný obal pri nepriazni počasia. Toto je bežné aj pri starostlivosti o tie najkvalitnejšie výrobky a pomôže 
to predĺžiť ich životnosť.

Dôležité:
Uchovajte tento manuál pre budúce použitie.
Odbaľte všetky časti a diely z tejto súpravy a umiestnite ich na kartónový alebo iný pevný čistý povrch. Pritom dávajte pozor 
aby ste nepoškriabali spodok. Počas montáže uchovajte deti v bezpečnej vzdialenosti. Hlavne drobné časti musia byť mimo 
dosahu malých detí. Obalový materiál potom zahadzujte do príslušného odpadu – recyklujte.
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     Čo robiť

V prípade, ak ste zakúpili k výrobku aj vankúše či opierky, berte v do úvahy, že ich povrch je nie je vode odolný. 
Pre ich údržbu sa určite poraďte s lokálnou práčovňou, tým zabezpečíte bezproblémovosť pri odstraňovaní 
nečistôt.

✔
Skontrolujte, či ste obdržali kompletný obsah podľa manuálu. Reklamácie budú uznané len ihneď po obdržaní, 
nie v budúcnosti.

Montujte výrobok v priestoroch, kde sa bude v budúcnosti aj reálne nachádzať. Toto odporúčame vzhľadom k 
jeho rozmerom.

Po montáži pravidelne kontrolujte pevnosť skrutiek a spojov. Montáž musí byť vykonaná na základe ilustrácií v 
tomto manuáli. 

Na umývanie výrobku používajte mydlovú vodu, nie žiadne bielidlá ani rozpúšťadlá. Tie by mohli súpravu 
nezvratne poškodiť.

Pred montážou sa uistite, či máte všetko náradie, a takisto, či sú priestory vyhovujúce – rozmerom, čistotou a 
suchosťou.

Vyššie uvedené vankúše a opierky určite odporúčame k tomuto prútenému výrobku používať. Ochránia ho pred 
rozličnými druhmi poškodenia.

Uistite sa, že nohy sú položené plynule na podlahe. Zabránite tým kývaniu a eventuálnemu poškodeniu. 

Tip na odstraňovanie škvŕn: Vyhnite sa umývaniu mechanicky. Uprednostnite ručné umývanie vlažnou 
mydlovou vodou. Nepoužívajte tvrdé kefy, tie by mohli poškodiť povrchovú úpravu vankúšov a opierok.
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SÚČASŤ č. POČET

X Čo nerobiť

Nepoužívajte výrobok, ak niektoré jeho časti chýbajú, sú poškodené, alebo opotrebované.

Nepoužívajte pri montáži elektronické náradie, uťahujte skrutky ručne, čím zaručíte optimálnu pevnosť 
utiahnutia podľa Vašej potreby. 

Nepoužívajte abrazívne čističe a chemické saponáty.

Nevystavujte výrobok dažďu. Chráňte ho pred vplyvom počasia najlepšie ako viete. 
V zimnom období odporúčame ho schovať dovnútra do suchého prostredia.

Špecifikácia dielov a súčiastok
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SÚČASŤ č. POČET
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SÚČASŤ č. POČET
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