
OPORA PRO PNOUCÍ ROSTLINY
NÁVOD K POUŽITÍ

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. 
Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku. 
Uchovejte jej pro jeho případné další použití. Před použitím si, prosím, přečtěte všechny 
instrukce a rady týkající se používání výrobku i jeho údržby.

POPIS A POUŽITÍ
Kovová konstrukce pro oporu např. popínavých květin, fazolí, hrášku apod. Oporu můžete buď 
zapíchnout do země, nebo zavěsit za kruh v horní části.

POPIS ČÁSTÍ

CZSTELAŻ NA ROŚLINY PNĄCE
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, 
że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. Zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji 
obsługi opisują zasady prawidłowego użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, 
aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie. Przed rozpoczęciem użytkowania 
należy zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami oraz poradami dotyczącymi sposobu 
użycia produktu oraz utrzymywania go w czystości.
SPOSÓB UŻYCIA
Metalowy stelaż nadaje się do podtrzymywania roślin takich, jak np. kwiaty pnące, fasole, 
groch itp. Stelaż można wbić w ziemię lub zawiesić za ucho znajdujące się w górnej jego 
części.

WYKAZ ELEMENTÓW
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MONTÁŽ
Opora je dodávána v rozloženém stavu. Vyjměte z balení všechny její části a sestavte dle vyobra-
zení. Veškeré spojovací prvky řádně dotáhněte. Při demontáži postupujte obráceným způsobem.

MONTAŻ
Produkt dostarczany jest w częściach. Wyjmij z opakowania wszystkie elementy 
i zmontuj stelaż tak, jak to pokazano na rysunku. Wszystkie śrubki należy dobrze 
dociągnąć. Podczas demontażu wykonuj czynności w odwrotnej kolejności.



Ochrona środowiska naturalnego
Po upłynięciu okresu przydatności do użycia 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 od-
padów. 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 niniejszej instruk-
cji 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. czyszc-
zenie, 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.
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.


