
Slnečník Roma 3m  -   Návod na montáž, použitie a údržbu

Bežná údržba: Konštrukcia slnečníka sa čistí vlažnou vodou a bežnými prostiedkami na umývanie riadu. Je nevyhnutné udržiavať 
konštrukciu čistú tak, aby sa s  kľukami a všetkými pohyblivými konštrukčnými prvkami dalo voľne manipilovať. Pri manipulácií so 
slnečníkom nepoužívajte neprimeranú silu. V prípade potreby použite silikónový alebo teflónový sprej. Poťah čistite ručne hubkov 
alebo jemnou kefkou, vlažnou vodou alebo jemným mydlovým prostriedkom. Zložený slnečník upevňujte o konštrukciu 
upevňovacím pásom, ktorý je súčasťou poťahu slnečníka. V nepriaznivom počasí sa odporúča používať nepromokavý obal na 
slnečník. Ak slnečník zmokne, mal by sa čo najskôr rozložiť a dôkladne vysušiť. Pred zimným uskladnením sa uistite či je slnečník 
dôkladne vysušený zbavený nečistôt. Zložený slnečník voľne upevnite ku konštrukcii, najlepšie pružným upevňovacím lanom a 
uskladnite v suchej miestnosti. Ak takúto možnosť z priestorových dôvodov nemáte je nevyhnutné použiť nepremokavý obal. Tento 
príliš tesne neuťahujte ani neutesňujte. V takomto prípade sa odporúča slnečník občasne rozložiť, skontrolovať resp. vysušiť.

Bezpečnostné pokyny: Slnečník nepoužívajte vo vetre. 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.  

Zaťaženie slnečíka: Každý slnečník musí byť dostatočne zaťažený. Slnečník Roma sa dodáva s krížovým podstavcom na záťažové 
platne. Na zaťaženie slnečníka je nevyhnutné použiť vždy všetky štyri platne. Minimálna hmotnosť jednej platne by mala byť 25 kg, 
spolu 100 kg, rozmery jednej platne cca 50 x 50 cm. Pri slnečníkoch dodávaných s plastovým podstavcoma na vodu je nevyhnutné 
naplniť podstavec vodou až po okraj.

Upozornenie: Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nesprávnou manipuláciou a nedostatočným zaťažením slnečníka. 
Ako aj používaním slnečníka počas nepriaznivých poveternostných podmienok (vietor, dážď, sneh, búrka a pod.)
 
Montáž slnečníka
Postupujte podľa náčrtku pribaleného k slnečníku.
Stojan naplňte vodou napúšťacím otvorom doplna.

Otvorenie slnečníka
Uistite sa, že má slnečník dostatočnú stabilitu, t. j. že má podstavec slnečníka potrebnú hmotnosť. 

1. Oblé rameno slnečníka vytlačte hore až na doraz a následne zafixujte pomocou upevňovacieho kolieska na slnečníku
2. Slnečník zľahka otvorte rukou 
3. Otáčajte kľukou v smere pohybu hodinových ručičiek.  Pri tom nepoužívajte príliš veľa sily a kľuku pretáčajte až 

pokiaľ sa slnečník celkom neotvorí

Zatvorenie slnečníka
Pri silnejúcom vetre, daždi alebo snehu musíte slnečník zatvoriť.

1. Otočte kľukou proti smeru pohybu hodinových ručičiek, až bude slnečník úplne zavretý
2. uvoľnite upevňovacie koliesko na oblom ramene slnečníka a pomaly ho spustite dole
3. Na ochranu pred nárazmi vetra zaistite poťah upevňovacím pásom ( nie je súčasťou balenia )  . Na ochranu pred 

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

Záruka 
Záručná doba na tento výrobok je 24 mesiacov.
Ak by ste počas tejto doby zistili nejakú chybu, obráťte sa na našu predajňu. 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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