NÁVOD NA POSTAVENÍ A SBALENÍ SLUNEČNÍKU
1. Vyjměte slunečník z ochranného obalu z obalu a umístěte jej do smontovaného stojanu. Ubezpečte se, že jsou všechny
spojovací prvky stojanu řádně dotažené. Stojan umístěte na místo, kde chcete aby slunečník stál.
2. Podle objednaného systému otvírání proveďte otevření slunečníku a řádně ho vypněte. Nenechávejte slunečník
nevypnutý a kontrolujte pravidelně jeho vypnutí.
3. Zkontrolujte, zda všechna ramena slunečníku jsou zasunuta do kapes v rozích a všechny suché zipy jsou zapnuté na
ramenech konstrukce. V případě, uvolnění ihned je zapněte. Nenechávejte potah slunečníku volně plandat na
konstrukci .
Sbalení slunečníku provedete opačným postupem. Ujistěte se, že je potah slunečníku dokonale suchý! Navlékněte na
slunečník ochranný obal.
Návod na údržbu slunečníku
1. Potah slunečníku se čistí vlažnou vodou (do 40°C) s šetrným čistícím prostředkem na bázi mýdla.
Nepoužívejte prostředky s bělícími a avivážními účinky! Molitanovou houbou nebo jemným hadrem setřete nečistoty
na rozevřeném slunečníku a čistou vodou například zahradní hadicí plochy stanu opláchněte. Potah nechte dobře
uschnout.
2. Před uložením na delší dobu je nutné potah slunečníku vyčistit a řádně vysušit. Po dobu sušení nesmí být potah
vystaven sálavému teplu (hlavně se nesmí sušit nad otevřeným ohněm nebo v blízkosti tepelných zdrojů). Pokud není
možno vysušení provést ihned, je nutné tak učinit při nejbližší možné příležitosti. Pozor: Zůstane-li vlhký slunenčík déle
sbalený, může dojít k jeho znehodnocení!
3. Slunečník skladujte v suchu při relativní vlhkosti do 60% a teplotě v rozmezí od +5°C do +40°C.
4. Konstrukci slunečníku udržujte v čistotě jemným otřením hadříkem s čistícím prostředkem na bázi mýdla nebo
saponátu. Kluzné plochy je možné opatrně natřít olejem v případě, že dochází k zadrhnutí při otvírání slunečníku.
Kontrolujte pravidelně, zda jsou všechny klouby a vzpěry a další prvky stanu neporušené, pokud jsou naprasklé, ohnuté
ihned je vyměňte.
Dbejte na dobré ukotvení slunečníku všemi příslušnými prvky k tomu určenými a nepoužívejte slunečník při
rychlosti větru nad 10m/sec. Při bouřlivém počasí nebo silném větru nad 10m/sec je nutno slunečník sbalit, aby
nedošlo k jeho poškození.

