
Slnečník Elise 3m  -   Návod na montáž a použitie

Vaša bezpečnosť
Dodržujte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Výrobca neručí za škody, vzniknuté z dôvodu ich nedodržania. Slnečník používajte len 
s dostatočným zaťažením. V prípade nepriaznivých poveternostný podmienok slnečník ihneď zatvorte, v opačnom prípade hrozí 
prevrátenie slnečníka, ktorý sa môže poškodiť, resp. spôsobiť druhotné škody. Ak slnečník dlhodobo nepoužívate, večer alebo ak 
odchádzate z domu slnečník vždy zavrite a zaistite. Slnečník neslúži na ochranu pred dažďom. Slnečník vytvára tieň ale neposkytuje 
ochranu pred UV žiarením. V tieni slnečníka je nevyhnutné používať ochranný opaľovací krém zo zodpovedajúcim UV faktorom. So
slnečníkom nesmú manipulovať deti. Zabezpečte aby sa deti nešplhali na konštrukciu slnečníka alebo sa so slnečníkom žiadnym 
iným spôsobom nezabávali. Pod slnečníkom ani v jedho blízkosti negrilujte ani nemanipulujte s otvoreným ohňom. Lietajúci popol a 
iskry môžu slnečník poškodiť aj s väčšej vzialenosti. Na konštrukciu slnečníka nevešajte žiadne predmety okrem doplnkov určených 
pre daný typ slnečníkov, napr. osvetlenie. Pri prvom otvorení slnečníka sa dôsledne riaďte nižšie uvedenými pokynmi.

Montáž slnečníka
Na montáž potrebujete stojan. Tyč slnečníka má priemer 38 mm, priemer tyče na stojane by mal byť min. 40 mm, max. 50 mm. 
Odporúčaná hmotnosť stojanu je min. 25kg

1. Podstavec slnečníka umiestnite na želané miesto.
2. Spodnú tyč zasuňte do stojana slnečníka a zaistite ju skrutkami na stojane slnečníka
3. Hornú tyč slnečníka zasuňte do spodnej tyče

Otvorenie slnečníka
Uistite sa, že má slnečník dostatočnú stabilitu, resp. či má podstavec slnečníka potrebnú hmotnosť. Prípadne odoberte ochranný obal 
a upevňovací pás.

1. Slnečník zľahka otvorte rukou 
2. Otočte kľukou v smere pohybu hodinových ručičiek. Pri tom nepoužívajte príliš veľa sily a kľuku nepretáčajte 

Zatvorenie slnečníka
Pri silnejúcom vetre, daždi alebo snehu je nevyhnutné slnečník ihneďzatvoriť. Škody, ktoré by inak vznikli, sú vyňaté zo záruky.

1. Otočte kľukou proti smeru pohybu hodinových ručičiek, až bude slnečník úplne zatvorený 
2. Na ochranu pred nárazmi vetra zaistite poťah upevňovacou gumou ( nie je súčasťou dodávky ) Na ochranu pred znečistením

a vyblednutím natiahnite ochranný obal (nie je súčasťou rozsahu dodávky).

Demontáž slnečníka
Ak nebudete slnečník dlhšie používať – cez zimu, alebo počas dovolenky, mali by ste slnečník rozobrať a uskladniť na bezpečnom 
mieste.

1. otočte kľukou proti smeru pohybu hodinových ručičiek, až bude slnečník úplne zatvorený 
2. hornú tyč slnečníka vyberte zo spodnej tyče 

Údržba a skladovanie 
- Na čistenie poťahu používajte najlepšie len mäkkú kefu a trochu mydlovej vody.
- Poťah snečníka je odnímateľný, v prípade potreby sa obrať. Odporúča sa len ručné pranie vo vlažnej vode. Pranie v pračke, 

používanie agresívnych chemických prostriedkov a chmické čistenie sa neodporúča.
- Tyč slnečníka pravidelne čistíte, aby bolo zaručené dobré kĺzanie pohyblivých častí. V prípade potreby ju nastriekajte 

silikónovým alebo teflónovým sprejom.
- Cez zimu by ste mali slnečník demontovať a uskladniť v suchej, dobre vetranej miestnosti.
- Slnečník uskladnite len v úplne suchom stave.

Záruka 
Záručná doba na tento výrobok je 24 mesiacov.
Ak by ste počas tejto doby zistili nejakú chybu, obráťte sa na našu horúcu linku. Aby sme vám mohli rýchlo pomôcť, odložte si 
pokladničný blok a uveďte nám názov modelu a číslo tovaru.
Zo záruky sú vylúčené:

- normálne opotrebovanie a zmeny farby textilného poťahu,
- poškodenia laku, vzniknuté normálnym opotrebovaním,
- škody, vzniknuté v dôsledku použitia výrobku v rozpore s jeho určením (napr. ako dáždnik),
- škody do vetra, pretočenia kľuky, prevrátenia slnečníka, silného ťahania za vzpery slnečníka, 
- poškodenia, spôsobené zmenami konštrukcie výrobku.
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