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CZZahradní centrum 2 / 4 patrové
 návod k použití

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupen 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 prvním použitím si pečlivě přečtěte 
tento návod a uchovejte ho pro pozdější nahlédnutí.

Soupis dílů potřebných k montáži 
Popis dílů: 

Díl Název model 2 patra model 4 patra

A
plastová 

boční část
6x 10x

B kovová kratší 
tyč

8x 16x

C kovová delší 
tyč

6x 12x

D

horní oblouk 2x 2x

E
kovový rošt 2x 4x

F

fóliový návlek 
na konstrukci

1x 1x

Montáž
1.  Pospojujte plastové boční části (A) s kovovými 

tyčemi (B) a (C) dle vyobrazení na obr 1. popř. 
obr. 2 (dle zakoupeného modelu)

2.  Nasaďte oba horní oblouky na konstrukci dle 
vyobrazení

3. Vložte kovové rošty dle vyobrazení.
4.  Na sestavenou konstrukci natáhněte foliové 

pouzdro a upevněte jej k ní pomocí šňůrek.
5. V případě, že chcete nechat foliová dvířka 
otevřená, upevněte je opět pomocí šňůrek.

model 2 patraobr. 1 obr. 1 model 4 patra

Centrum ogrodnicze 2/4 piętrowe
instrukcja obsługi

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że 
będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. W instrukcji obsługi opisano zasady efektywnego 
użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym 
momencie. Przed rozpoczęciem użytkowania należy się zapoznać się a instrukcją obsługi i 
zachować ją, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Wykaz elementów składowych produktu
Opis elementów:

Montaż
1. Wsuń drążki metalowe (B) i (C) do otworów w 

plastikowych elementach bocznych (A) tak, 
jak to pokazano na rys. 1 (w zależności od 
posiadanego modelu).

2. Zamontuj konstrukcję zadaszenia tak, lak to 
pokazano na rysunku.

3. Załóż metalowe półki (kratki) tak, jak to 
pokazano na rysunku.

4. Na tak zbudowany szkielet naciągnij foliowe 
pokrycie i przymocuj je do konstrukcji przy 
pomocy sznurków.

5. Gdy zaistnieje potrzeba, żeby foliowe drzwiczki 
były otwarte, możesz je także przywiązać je do 
konstrukcji z wykorzystaniem sznurków.
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Element Nazwa model 2 piętrowy model 4 piętrowy

element 
plastikowy 

boczny

drążek metalowy 
krótszy

drążek metalowy 
dłuższy

element 
zadaszenia

kratka 
metalowa

foliowe 
pokrycie 

konstrukcji

rys. 1              model 2 piętrowy      rys. 1            model 4 piętrowy
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ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ :
Styk s organickými rozpouštědly a agresivními 
čistícími prostředky může výrobek poškodit. 
Chcete-li výrobek očistit, pak jej pouze otřete 
vlhkým hadříkem a poté vytřete do sucha. 
Skladujte na suchém a tmavém místě.

Technické údaje :
Zahradní centrum je dodáváno ve 2 velikostech :
- 2 patrové 69 x 49 x 95 cm
- 4 patrové 69 x 49 x 158 cm

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 odevzdejte 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 nejbliž-
šího sběrného místa. Při nesprávné 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 ne-
bude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu 
k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
-  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, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhod-

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

model 2 patraobr. 2 obr. 2 model 4 patrarys. 3              model 2 piętrowy      rys. 4            model 4 piętrowy
CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE:
Wejście w kontakt z rozpuszczalnikami  
organicznymi i agresywnymi środkami  
czyszczącymi może doprowadzić do uszkodzenia  
produktu. Do czyszczenia należy używać  
wilgotnej szmatki, a następnie wytrzeć do sucha  
wszystkie czyszczone powierzchnie.  
Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu.

Dane techniczne:
Centrum ogrodnicze jest dostępne w dwóch  
modelach:
- 2 piętrowe o wymiarach 69 x 49 x 95 cm
- 4 piętrowe o wymiarach 69 x 49 x 158 cm

Ochrona środowiska naturalnego
Po upłynięciu czasu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, 
nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji 
produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i 
wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko 
naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. 
Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki 
odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać 
nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze 
sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji 
obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie 
stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego 

użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, 

wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, 

zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania 

nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowego 
zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi  
i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.
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