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SLUNEČNÍKY  BARBADOS, GRENADA 

Naše slunečníky Vám díky své velikosti zajistí dostatečnou ochranu před slunečními paprsky pro posezení s Vašimi 
přáteli a zpříjemní pobyt ve Vašich zahradách při odpočinku. Slunečníky jsou nejen praktickým zařízením ve Vaší 
zahradě, ale mohou být i zkrášlujícím doplňkem, takže Vašemu venkovnímu posezení dodají na přitažlivosti, nehledě 
na zvýšení pocitu soukromí.  Konstrukce dovoluje nastavení slunečníku přesně podle Vašich potřeb, takže i když slunce 
svítí nízko nad obzorem, lze jednoduchým způsobem naklopit slunečník do takové polohy, aby Vám nesvítilo na 
stíněný prostor. Vezměte prosím na vědomí, že slunečník je určen k ochraně proti slunci, není však určen k ochraně 
před deštěm či sněhem.  

Slunečník je určen pouze pro soukromé použití. 

 

Bezpečnostní pokyny 

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny. 
Za škody způsobené jejich nedodržením 
výrobce nepřebírá odpovědnost.  

 Slunečník používejte s dostatečnou opěrou 
nohy. 

 V době, kdy jej nepoužíváte, nechte slunečník 
zavřený. V případě větrného počasí nebo před 
bouřkou je nezbytné slunečník zavřít a převázat 
provázkem proti rozevření. Jinak by ho poryv 
větru mohl zachytit a převrhnout a způsobit 
přitom škody jak na majetku (včetně poškození 
konstrukce slunečníku), tak případně způsobit 
zranění přítomných osob. 

 Nikdy nerozdělávejte v blízkosti slunečníku 
nebo pod ním otevřený oheň, ani v blízkosti 
nepoužívejte ohřívače vzduchu. Slunečník by se 
mohl vznítit nebo poškodit.  

 Slunečník není hračka pro děti. Děti by si v něm 
mohly např. přiskřípnout prsty.  

 Na příčné podpěry slunečníku nic nezavěšujte a 
nevěste se na ně rukama.  

 Na poškození způsobené větrem, sněhem, 
ohněm nebo nesprávnou manipulací se záruka 
nevztahuje. 

 
 

Ovládání 

Tyče slunečníku zasuňte do sebe, aretačním kolečkem 
si upravte výšku a slunečník rozevřete jako deštník.  
V případě potřeby naklopení slunečníku uvolněte 
pojistku v kloubu, kterou držte po celou dobu 
naklápění, poté pojistku pusťte a slunečník zůstane 
naklopený. Při navracení slunečníku do původní 
polohy se opět musí pojistka podržet v kloubu po 
celou dobu narovnávání slunečníku. 

Údržba a skladování 

Všechny slunečníky jsou vyrobeny z kvalitních 
materiálů, které Vám zaručují jejich dlouhodobou 
životnost a navíc nevyžadují žádnou náročnou údržbu.  
Případné kluzné části konstrukce je pouze třeba čas od 
času lehce namazat olejem. 

Na zimu se musí suchý slunečník složit a uschovat 
v suché, dobře větrané místnosti. 

 

Věříme, že budete s našimi výrobky spokojeni a že se 
stanou nedílnou součástí Vaší domácnosti. 

Mountfield a.s. 


