
Návod na použitie – STOLIČKA

PRED POUŽITÍM VÝROBKU PREČÍTAŤ NÁVOD! Návod na použitie uschovajte pre ďalšiu
potrebu a predajte ho každému ďalšiemu užívateľovi! POZOR! Výrobok nepatrí do rúk
deťom! Tento výrobok nie je hračka ani nie je určený na hranie! Výrobok nestavajte do
blízkosti zdrojov tepla alebo otvoreného ohňa! Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže
mať za následok nielen ohrozenie zdravia osôb, ale aj škodu na majetku alebo poškodenie
výrobku!

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
- Používať iba vo vonkajšom prostredí!
- Výrobok nie je hračka pre deti! Zaistite preto, aby sa s nábytkom nehrali!
- Nepoužívajte inak, než je obvyklé použitie. Nábytok nie je vhodný do komerčných

priestorov.
- Vždy umiestnite iba na rovný a pevný povrch a dostatočne zaistite pred pôsobením

vetra.
- Akékoľvek úpravy výrobku môžu byť nebezpečné, nevykonávajte úpravy ani zmeny

na výrobku!
- Nábytok nikdy neumiestňujte do blízkosti ohňa, tepelných žiaričov, odlietavajúcich

iskier a pod.
- V prípade veterného počasia alebo pred búrkou je nutné nábytok dostatočne zaistiť

proti prevrhnutiu.
- Nikdy neseďte ani neležte iba na okraji výrobku ani sa na ňom nehojdajte! Hrozí

nebezpečenstvo poranenia!
- Nikdy neumiestňujte horúce predmety, ako sú sviečky, lampy, zdroje tepla, kanvice a

pod., k nábytku.
- Neprekračujte nosnosť výrobku. Za poškodenie výrobku a zranenie osôb v dôsledku

prekročenia hmotnosti neručíme.

VAROVANIE!
- Obalový materiál, najmä plastové vrecká, udržujte mimo dosahu detí! Hrozí

nebezpečenstvo udusenia!
- Obalový materiál zlikvidujte vhodným spôsobom!

ÚDRŽBA A OŠETROVANIE

- Nábytok utrite jemnou vlhkou handričkou, nepoužívajte agresívne čistidlá alebo
abrazíva.

- Pokiaľ nábytok nepoužívate alebo v prípade nepriazne počasia vždy zostavu zaistite
proti namočeniu, poškodeniu, pohybu alebo prevrhnutiu.

- Vždy zakryte nábytok ochrannou plachtou, pokiaľ ho nepoužívate.
- Kontrolujte a pravidelne ľahko premazávajte časti konštrukcie. V prípade poškodenia,

odrenia povrchu alebo krycej farby a pod. opravte poškodené miesta novým
vhodným náterom, aby nedošlo k vzniku korózie.

- Mimo sezónu je vhodné nábytok uskladniť v suchej, zabezpečenej
a vetranej miestnosti. Pred uskladnením je nutné stoličky osušiť alebo nechať dôkladne
uschnúť a uskladniť iba v suchom stave.



- V prípade, že zabalíte nábytok do nepriedušnej plachty, môže dôjsť ku kondenzácii
vlhkosti.

- Zmeny farebnej stálosti látky alebo konštrukcie pôsobením slnečného žiarenia sú
bežnou vlastnosťou, opotrebovaním, a preto nie sú dôvodom na reklamáciu!

- Nábytok skladujte a používajte iba v teplotách v rozmedzí 15 °C a 40 °C (priama
teplota pod slnkom). Hrozí riziko poškodenia.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, SPRACOVANIE ODPADOV

- Spotrebiče, výrobky, príslušenstvo a obaly by mali byť odovzdané
k opätovnému zhodnoteniu nepoškodzujúcemu životné prostredie.

- Nevyhadzujte použité výrobky, spotrebiče alebo zariadenia do domového odpadu!
- Zlikvidujte výrobok prostredníctvom schválenej recyklačnej prevádzky alebo

komunálneho zariadenia na likvidáciu odpadu či zberného dvora.
- Dbajte na platné predpisy! V prípade pochýb sa poraďte s recyklačnou firmou.
- Všetky obalové materiály nechajte zlikvidovať v súlade s ekologickými predpismi.

Takto odovzdané výrobky alebo spotrebiče budú zhromaždené, rozobrané a dodané
k opätovnému zhodnoteniu nepoškodzujúcemu životné prostredie.


