CZ
PŘÍSTŘEŠKY, ALTÁNY, PERGOLY
DŮLEŽITÉ
Dříve než začnete výrobek sestavovat, přečtěte si pečlivě uvedené pokyny.
Dodržujte pořadí jednotlivých kroků tak, jak je uvedeno v montážním návodu.
Pokyny si uschovejte na bezpečném místě pro pozdější nahlédnutí.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu.
Z bezpečnostních důvodů doporučujeme, aby výrobek skládaly min. dvě osoby. Děti udržujte mimo
prostor sestavování.
Některé díly mají kovové hrany, používejte proto při montáži ochranné rukavice.
Všechny plastové obaly bezpečně uložte – udržujte je mimo dosah malých dětí. Nebezpečí udušení.
Výrobek je třeba uchytit na pevný podklad, nejlépe na betonové patky nebo do dlažby. Zabráníte tak
jeho poškození větrem, případně poškození ostatního majetku nebo i zdraví. Pokud nelze výrobek
k podkladu bezpečně a pevně přichytit, je nutno jej před příchodem větru demontovat a uskladnit.
Nelezte ani si nestoupejte na střechu výrobku. Nezavěšujte těžké předměty na konstrukci, ani je o ni
neopírejte. Může dojít ke zhroucení výrobku.
Střechu a okapničky udržujte bez sněhu, špíny a listí. Zejména větší množství sněhu by mohlo střechu
poškodit.
Výrobek s látkovou střechou je nutno před příchodem zimy (sněhu) demontovat a uskladnit.
Výrobce neodpovídá za případné škody, vzniklé nedodržením těchto pokynů a doporučení.

MONTÁŽ, DEMONTÁŽ
Vyjměte jednotlivé díly a zkontrolujte je dle vyobrazeného seznamu dílů, zda něco nechybí. Případné
rozdíly řešte neprodleně s prodávajícím.
Dodržujte pořadí montáže jednotlivých dílů. Doporučujme přitom pokrýt plochu montáže měkkým
podkladem, abyste tak zabránili poškrabání nebo poškození dílů.
Demontáž provádějte v opačném pořadí postupu montáže.
ÚDRŽBA
Výrobek je třeba čas od času zkontrolovat. Zejména dotažení a zajištění všech spojovacích prvků
konstrukce, zda nedošlo k jejich uvolnění. Je důležité vědět, že zvýšená vůle ve spojích způsobuje
nadměrné namáhání některých dílů a může vést až k jejich poškození. Stejně tak překontrolujte upevnění
k zemi. Průběžně prověřujte stav konstrukce, zda nedošlo vlivem počasí k jejímu poškození. Poškozené
díly je třeba neprodleně vyměnit.
K čištění střechy používejte jemný čisticí roztok a opláchněte jej čistou vodou. Nepoužívejte v tomto
případě žádné agresivní prostředky a abraziva.
V případě potřeby náhradních dílů se obraťte na svého prodejce.
USKLADNĚNÍ
V případě potřeby uskladnění uložte díly na suché, dobře větrané místo. Spojovací materiál doporučujeme
uložit do sáčku se stahovací tkanicí, aby se drobné díly při manipulaci neztratily. Zabraňte přístupu dětem.
Věříme, že budete s našimi výrobky spokojeni a stanou se u vás nedílnou součástí zahrady.
Mountfield a.s.
www.mountfield.cz
2020/02

SK
PRÍSTREŠKY, ALTÁNY, PERGOLY
DÔLEŽITÉ
Skôr ako začnete výrobok skladať, dôkladne si prečítajte uvedené pokyny.
Dodržujte poradie jednotlivých krokov tak, ako je uvedené v montážnom návode.
Pokyny si uschovajte na bezpečnom mieste pre neskoršie nahliadnutie.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
•
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•
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Dodržujte pokyny uvedené v tomto návode.
Z bezpečnostných dôvodov odporúčame, aby výrobok skladali min. dve osoby. Deti udržujte mimo
priestor skladania.
Niektoré diely majú kovové hrany, používajte preto pri montáži ochranné rukavice.
Všetky plastové obaly bezpečne uložte – udržujte ich mimo dosah malých detí. Nebezpečenstvo
udusenia.
Výrobok je potrebné upevniť na pevný podklad, najlepšie na betónové pätky alebo do dlažby.
Zabránite tak jeho poškodeniu vetrom, prípadne poškodeniu ostatného majetku alebo aj zdravia.
Pokiaľ nie je výrobok k podkladu bezpečne a pevne prichytený, je potrebné ho pre príchodom vetra
demontovať a uskladniť.
Nelezte ani nestúpajte na strechu výrobku. Nevešajte ťažké predmety na konštrukciu ani ich o ňu
neopierajte. Môže dôjsť k spadnutiu výrobku.
Strechu a odkvapové rúry udržujte bez snehu, špiny a lístia. Najmä väčšie množstvo snehu by mohlo
strechu poškodiť.
Výrobok s látkovou strechou je potrebné pred príchodom zimy (snehu) demontovať a uskladniť.
Výrobca nezodpovedá za prípadné škody, vzniknuté nedodržaním týchto pokynov a odporučení.

MONTÁŽ, DEMONTÁŽ
Vyberte jednotlivé diely a skontrolujte ich podľa vyobrazeného zoznamu dielov, či niečo nechýba. Prípadne
rozdiely riešte neodkladne s predávajúcim.
Dodržujte poradie montáže jednotlivých dielov. Odporúčame pritom pokryť plochu montáže mäkkým
podkladom, aby ste tak zabránili poškriabaniu alebo poškodeniu dielov.
Demontáž vykonávajte v opačnom poradí postupu montáže.
ÚDRŽBA
Výrobok je potrebné občas skontrolovať. Najmä dotiahnutie a zaistenie všetkých spojovacích prvkov
konštrukcie, či nedošlo k ich uvoľneniu. Je dôležité vedieť, že zvýšená vôľa v spojoch spôsobuje nadmerné
namáhanie niektorých dielov a môže viesť až k ich poškodeniu. Tiež prekontrolujte upevnenie k zemi.
Priebežne overujte stav konštrukcie, či nedošlo vplyvom počasia k jej poškodeniu. Poškodené diely je
nutné neodkladne vymeniť.
Na čistenie strechy používajte jemný čistiaci roztok a opláchnite ju čistou vodou. Nepoužívajte v tomto
prípade žiadne agresívne prostriedky a abrazíva.
V prípade potreby náhradných dielov sa obráťte na svojho predajcu.
USKLADNENIE
V prípade potreby uskladnenia uložte diely na suché, dobre vetrané miesto. Spojovací materiál
odporúčame uložiť do vrecka so sťahovaním šnúrou, aby sa drobné diely pri manipulácii nestratili. Zabráňte
prístupu deťom.
Veríme, že budete s našimi výrobkami spokojní a stanú sa u Vás neoddeliteľnou súčasťou záhrady.
Mountfield SK, s.r.o.
www.mountfield.sk

