NÁVOD K POUŽITÍ
Dveřní vchodové stříšky

Lagrada

85160/85161/85162/85163

Tento návod k obsluze je součástí výrobku.
Obsahuje důležité informace a bezpečnostní pokyny pro uvedení výrobku do provozu, jeho obsluze
a údržbě. Pozorně si tento návod přečtěte a ponechejte si jej pro případné pozdější použití.
Jestliže výrobek předáte jiným osobám, odevzdejte spolu s ním i tento návod.
Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika, www.eva.cz
Obsah balení:
Číslo dílu
01
02
03
04
05
06
07

Popis dílu
85160 85161 85162 85162
PC deska
2 ks 2 ks 4 ks 4 ks
Přední lišta
1 ks 1 ks 2 ks 2 ks
Zadní lišta
1 ks 1 ks 2 ks 2 ks
Transparentní spojka desek 1 ks 1 ks 2 ks 2 ks
Držák (konzole)
2 ks 2 ks 3 ks 3 ks
Kotvící šrouby
4 ks 4 ks 6 ks 6 ks
Šroubky na uchycení lišty
4 ks 4 ks 4 ks 4 ks

Upozornění!: Žádná z částí stříšky není pochozí!
• Než začnete sestavovat stříšku, ujistěte se, že balení obsahuje všechny díly.
• Během montáže používejte ochranné pomůcky
• Dveřní stříšky sestavujte pouze za denního světla nebo při velmi dobrém umělém osvětlení
• Montáž stříšky neprovádějte ve větru, za deště či za bouřky.
• Vyvarujte se kontaktu kovových částí s vedením el. proudu
• V průběhu montáže zabraňte přístup osobám a zvířatům do prostoru montáže, hrozí nebezpečí jejich poranění
• Nesestavujte stříšku, pokud pociťujete únavu, nebo jste pod vlivem alkoholu či léků nebo trpíte-li závratí.
• Dodržujte místní předpisy a smluvní závazky (např. na pronajatých pozemcích.
Sestavení stříšky
• Montáž je vhodné provádět ve dvou lidech
• K montáži budete potřebovat: Kladívko, gumová palička, křížový šroubovák, vrtačku, vratidlo s nástrčkovým klíčem a vodováhu
1) Odstraňte z polykarbonátových desek ochranné rohy a folii alespoň 10 cm od okraje. Po folii je deska opatřena UV filtrem a musí být směřována ke slunci.
2) Nasuňte transparentní spojku desek nejdříve na jednu desku tažením ze strany a poté vsuňte do druhé části spojky druhou desku. (pro dvojité stříšky: opakujte stejný princip i u zbývajících desek). Spojku umístěte do středu desek, z každé strany budou PC desky přesahovat o cca 1.5-2cm
3) Z každé ze zbývajících delších hran nasaďte libovolně přední lištu a zadní lištu nasaďte s výstupkem (hranou) směřujícím dolů.
4) Položte si jeden držák na rovnou podložku. Uchopte desku za okraje a spojku a mírně ohněte do tvaru držáku.
5) Zasuňte desky do držáku na doraz. Spojka bude k držáku přiléhat a neměla by být zasunutá do drážky držáku. Je možné mírně poklepat gumovou paličkou
kraje lišt a spojky.
6) Stejný princip opakujte pro druhý držák.
7) Přiloženými šroubky uchyťte přední i zadní lištu z obou stran. Šroubky nedotahujte.(pro dvojité stříšky: uchyťte pouze krajní držáky, v případě uchycení
prostředního nepasují obě části na sebe)
8) Nyní je stříška připravená k montáži na zeď.
• K přichycení na zeď je možné využít kotvící šrouby v balení. Není možné využít přiložené kotvící šrouby, pokud je Vámi vybraná zeď zateplená vatou či polystyrenem. V takovém případě je nutné dokoupit chemickou kotvu a dlouhé šrouby s kotvou.
• Otvory pro ukotvení je dobré rozměřit předem, aby dotažením nedošlo k rozklížení stříšky.
• Při montáži doporučujeme využít vodováhu pro dodržení vertikální i horizontální rovné polohy
• Po ukotvení stříšky ke zdi dotáhněte šroubky pro uchycení lišt a odstraňte zbývající ochranou folii
Záruční podmínky
• Záruka platí po dobu dvou let od data nákupu. Uschovejte všechny doklady o nákupu společně s návodem. Doklad o nákupu bude požadován při uplatňování
záručních nároků.
• Reklamace zboží se řídí právním řádem ČR.
• Záruka se vztahuje na veškeré vady způsobené chybou ve výrobě nebo vadou materiálu ovlivňující jejich funkčnost.
• Kupující je povinen po zakoupení stříšky zkontrolovat, zda není porušen transportní obal nebo poškozena jiná část. V případě, že dojde ke zjištění vady, tak
neprodleně o této skutečnosti informujte prodejce.
• Vykazuje-li stříška zjevné vady, které se projeví ihned po zprovoznění, a pro které zařízení nelze užívat, je kupující povinen zboží bez odkladu reklamovat.
• Při zjištění závady na jednotlivých částech stříšky reklamujte pouze vadnou část s viditelně označeným místem poškození.
ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:
• Opotřebení v důsledku nesprávné instalace nebo nesprávného používání, příp. nesprávného uskladnění.
• Běžné opotřebení zařízení odpovídající charakteru a době jeho užívání.
• Vady způsobené mechanickým poškozením.
• Vady způsobené vlivem živelných sil.
• Vady vzniklé v důsledku použití nestandardních prostředků a nevhodných čistících pomůcek.
• Přirozenou ztrátu stálobarevnosti s ohledem na působení slunečního záření.
• Používáním výrobku pro jiné než rekreační účely

