
MOSKYTIÉRA NA SLUNEČNÍK

NÁVOD K POUŽITÍ

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrob-
ku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní používání výrob-
ku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití. Před použitím si nejprve pečlivě přečtěte 
tento návod.

Popis a použití
Lehká, vzdušná a průhledná textilie uzpůsobená instalacé pro slunečník. Slouží tak k ochraně 
před komáry a jiným hmyzem. Pro snadný vstup pod slunečník je vybavena v jednom místě 
zapínáním na zip.

Specifikace
100 % Polyester
černá barva
vhodné pro slunečníky o průměru cca 3 m

Upozornění 
Nikdy neumisťujte vedle otevřeného ohně ani jiných zdrojů tepla. Zdroje tepla neumisťujte ani 
uvnitř.

Instalace 
Moskytiéru navlékněte přes rozevřený slunečník dle vyobrazení níže a zdrhovadlem stáhněte 
obvod horního lemu na požadovaný průměr.

Poznámka: instalaci doporučujeme provádět dvěma dospělými osobami.

Ochrana životního prostředí
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, 
produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej ode-
vzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci poten-
ciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. 

Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při ne-
správné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny 
pokuty.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. 
Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci 
nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návo-
du k použití.
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Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních častí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů pod-

léhajících běžnému opotřebení)
-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným 

použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem  

k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodné-
ho nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

-  na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru  
k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému
poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje 
právo na připadne změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení  
a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.
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NEŽEHLIT

NESMÍ SE BĚLIT CHLÓREM

MAXIMÁLNÍ TEPLOTA. NORMÁLNÍ MÁCHÁNÍ. MÍRNÉ ODSTŘEĎOVÁNÍ.

MŮŽE SE SUŠIT V BUBNOVÉ SUŠIČCE PŘI NIŽŠÍ TEPLOTĚ SUŠENÍ

NESMÍ SE CHEMICKY ČISTIT. NEPOUŽÍVAT ORGANICKÁ ROZPOUŠTĚDLA


