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VŠEOBECNÉ UPOZORNĚNÍ: 
 

• karton se zbožím si připravte na rovný povrch a opatrně ji otevřete, tak aby nedošlo 
k poškození zboží uvnitř 

• opatrně vyjměte všechny jednotlivé díly a zkontrolujte, že balení obsahuje všechny díly, malé 
částečky doporučujeme umístit do nějaké misky 

• poté všechny jednotlivé díly zkontrolujte, že žádný z nich nejeví znaky poškození nebo vady 

• pokud Vám některý díl bude chybět nebo bude vykazovat znaky poškození, tak ihned 
kontaktujte prodejce, produkt nikdy nesestavujte a nepoužívejte 

• pokud sestavíte produkt z vadných dílů a následně dojde k jeho dalšímu poškození apod. 
nelze na toto poškození uplatnit záruka 

• produkt používejte vždy v souladu s jeho primárním účelem, nikdy ne jinak 

• nejedná se o dětskou hračku, proto by se během jeho sestavení neměli v blízkosti pohybovat 
děti bez dozoru 

• nenechejte děti s produktem manipulovat bez dozoru 

 



SEZNAM DÍLŮ / OZNAČENÍ: 
 

1. slunečník 

2. vrchní držák na zeď 

3. upevňovací tyč 

4. spodní držák na zeď 

5. klička 

6. držadlo 

7. zajišťovací čep 

8. zajišťovací dlaha 

9. šrouby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MONTÁŽ: 

Upevněte upevňovací tyč (3) za pomocí dílu (4) a (2) a šroubů (9) pod zohlednění celkové 

délky upevňovací tyče na zeď. Pečlivě vše utáhněte. 

Otevření slunečníku: 

Otevřete slunečník v následujících krocích: 

- vytáhněte držadlo (6) směrem nahoru  

- vložte zajišťovací dlahu (8) a zajišťovací 

čep (7) do vzpěrového kloubu 

 

 

 

 

 

- otevřete slunečník za pomoci kličky (5) 

otáčením ve směru hodinových ručiček 

 

Uzavření slunečníku: 

Uzavřete (stáhněte) slunečník v následujících krocích: 

 

- uzavřete slunečník za pomoci otáčení kličky (5) 

proti směru hodinových ručiček  

 

- uvolněte zajišťovací dlahu (8) a odstraňte oba 

bezpečnostní čepy (7) ze vzpěrového kloubu 

 

- táhněte držadlo (6) směrem dolů a stáhněte celou 

konstrukci slunečníku směrem dolů po upevňovací 

tyči (3) 

 



POZOR! 

- Vzhledem k tomu, že hrozí zvýšené riziko přiskřípnutí a poranění, dotýkejte se pouze 

držadla (6) při vyvíjení tlaku směrem nahoru 

- Zasuňte slunečník směrem nahoru do upevňovací tyče (3) a přivažte za 

pomocí  upevňujícími proužky k upevňovací tyči (3) 

 


