
SLUNEČNÍK  HAVANA 

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.  Dvě tyče jednoduše spojíte nasazením na osazení s jistícím kolíkem. Pomocí kličky si 
slunečník jednoduše bez námahy roztáhnete. 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 

Obě tyče slunečníku zasuňte jednoduše do sebe na 
osazení, a slunečník bez námahy rozevřete pomocí 
kličky. 

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. 
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SLNEČNÍK  HAVANA 
Naše slnečníky Vám vďaka svojej veľkosti zaistia dostatočnú ochranu pred slnečnými lúčmi pre posedenie s Vašimi 
priateľmi a spríjemnia pobyt vo Vašich záhradách pri odpočinku. Slnečníky sú nie len praktickým zariadením vo Vašej 
záhrade, ale môžu byť aj pekným doplnkom, takže Vášmu vonkajšiemu posedeniu dodajú na príťažlivosti a zvýšia pocit 
súkromia. Dve tyče jednoducho spojíte nasadením na osadenie s istiacim kolíkom. Pomocou kľučky si slnečník 
jednoducho bez námahy roztiahnete. Zoberte prosím na vedomie, že slnečník je určený na ochranu proti slnku, nie je 
však určený k ochrane pred dažďom či snehom.  

Slnečník je určený len pre súkromné použitie. 

 

        

 

Bezpečnostné pokyny 

Dodržujte nasledujúce bezpečnostné 
pokyny. Za škody spôsobené ich 
nedodržaním výrobca nepreberá 

zodpovednosť.  

• Slnečník používajte s dostatočnou oporou nohy. 

• V dobe, keď ho nepoužívate, zavrite ho. 
V prípade veterného počasia alebo pred búrkou 
je dôležité slnečník zatvoriť a zaviazať motúzom 
proti otvoreniu. Inak by ho nápor vetra mohol 
zachytiť a prevrátiť, čím by mohol spôsobiť 
škody ako na majetku (vrátane poškodenia 
konštrukcie slnečníka), tak prípadne spôsobiť 
zranenie prítomných osôb. 

• Nikdy nezakladajte v blízkosti slnečníka alebo 
pod ním otvorený oheň, ani v blízkosti 
nepoužívajte ohrievače vzduchu. Slnečník by sa 
mohol vznietiť alebo poškodiť.  

• Slnečník nie je hračka pre deti. Deti by si v ňom 
mohli napr. privrznúť prsty.  

• Na priečne podpery slnečníka nič nevešajte a 
nevešajte sa na ne rukami.  

• Na poškodenie spôsobené vetrom, snehom, 
ohňom alebo nesprávnou manipuláciou sa 
záruka nevzťahuje. 

Ovládanie 

Obe tyče slnečníka zasuňte jednoducho do seba na 
osadenie, a slnečník bez námahy roztvorte pomocou 
kľučky. 

Údržba a skladovanie 

Všetky slnečníky sú vyrobené z kvalitných materiálov, 
ktoré Vám zaručia ich dlhodobú životnosť a 
nevyžadujú žiadnou náročnú údržbu. Prípadné klzné 
časti konštrukcie je potrebné čas od času ľahko 
namazať olejom. 

Na zimu sa musí suchý slnečník zložiť a uschovať 
v suchej, dobre vetranej miestnosti. 

 

Veríme, že budete s našimi výrobkami spokojný a že sa 
stanú nedielnou súčasťou Vašej domácnosti. 

Mountfield a.s. 
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