SLUNEČNÍKY MONTREAL
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
sluníčko svítí ráno a večer z boku, lze jednoduchým způsobem naklopit slunečník do takové polohy, aby Vám zastínil
požadovaný 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. V případě komerčního používání záruka zaniká.

Pro Vaši bezpečnost
Dodržujte následující bezpečnostní
pokyny. Za škody, způsobené jejich
nedodržením výrobce nepřebírá záruku.
Slunečník používejte s dostatečnou zátěží.
Zejména dodržujte následující pokyny:




V případě větrného počasí nebo před
bouřkou je nezbytné slunečník zavřít a
zajistit
případně
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.
Natáhněte ochranný obal slunečníku,
zejména v případě deště.
Nikdy nerozdělávejte v blízkosti slunečníku
nebo pod ním otevřený oheň. Slunečník by
se mohl vznítit nebo poškodit odletujícími
jiskrami.



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



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

Sestavení
Podrobný postup sestavení slunečníku včetně
jeho ovládání je přiložen v krabici se slunečníkem.
Dle přiloženého návodu
pečlivě dodržujte postup sestavování!
Důležité: Stojan slunečníku je třeba zatížit
z důvodu stability stojanu čtyřmi dlaždicemi
s minimální hmotností každé 25 kg, tedy celkem
100 kg. Dlaždice nejsou součástí dodávky.

Údržba
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.
V případě nepoužívání slunečník stáhněte a natáhněte na něj přiložený ochranný obal střechy.
Prodloužíte tím životnost stínícího plátna, které
je opatřeno UV ochranou.
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.
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