NÁVOD K OBSLUZE
Sud na vodu VAXON

200 l (86046) • 300 l (86047) • 500 l (86048) • 750 l (86904) • 1000 l (86905)
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité informace a bezpečnostní pokyny.
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.

Upozornění!:
Žádná z částí sudu není pochozí! Než začnete sestavovat sud, ujistěte se, že balení obsahuje všechny díly.
Během montáže používejte ochranné pomůcky. Sestavení sudu neprovádějte ve větru, za deště či za bouřky.
Dodržujte místní předpisy a smluvní závazky. Zabraňte kontaktu jakékoliv části s ostrými předměty, obzvláště
vaku na vodu.
Číslo dílu Popis dílu
01
02
03
04
05
06

Vak na vodu
¾“ vypouštěcí ventil s napojením na rychlospojku
Ventil pro přepouštění vody
Vodovodní kohoutek
Ochranná podložka
Opěrná tyč

86046
200 l

86047
300 l

6 ks

6 ks

86048
500 l
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
8 ks

86904
750 l

86905
1000 l

10 ks

10 ks

Sestavení sudu
Před sestavením se ujistěte, že místo na kterém bude sud stát je rovné a zbavené všech předmětů, které by mohli prorazit vak. (např.: kameny, sklo,
větve, úlomky kovů a plastů)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Rozprostřete na místo, kde bude stát sud, ochranou podložku.
Rozprostřete vak na vodu.
Z vypouštěcího ventilu odšroubujte upevňovací uzávěr a sejměte těsnění.
Vsuňte závit vypouštěcího ventilu do otvoru těsně nad úrovní dna vaku.
Z vnitřní strany vaku nasaďte těsnění, našroubujte upevňovací uzávěr a dotáhněte.
Z přepouštěcího ventilu odšroubujte upevňovací uzávěr a sejměte těsnění.
Vsuňte závit přepouštěcího ventilu do otvoru těsně pod horním okrajem vaku.
Z vnitřní strany vaku nasaďte těsnění, našroubujte upevňovací uzávěr a dotáhněte.
Z vodovodního kohoutku odšroubujte upevňovací uzávěr a sejměte těsnění.
Vsuňte závit kohoutku do otvoru uprostřed stěny vaku.
Z vnitřní strany vaku nasaďte těsnění, našroubujte upevňovací uzávěr a dotáhněte.
Pozn. Kohout je uzavřen, je-li páčka kohoutku v souběžné poloze s tělem kohoutku.
12) Do příslušných otvorů na vaku vsuňte postranní opěrné tyče. Ochranná zátka tyče musí vždy směřovat k zemi.
13) Postavte sud na předem vybrané a uzpůsobené místo a ujistěte se, že všechny opěrné nohy stojí plně na zemi
• Mřížka umístěná na vrchu sudu slouží pro zachycování větších nečistot, a je třeba pravidelně kontrolovat její propustnost.
• Nedoporučujeme sud dlouhodobě ponechávat s rozepnutým zipem, dochází tím k vyššímu namáhání stěn sudu.
• K vypouštěcímu ventilu je možné připojit pomocí rychlospojky zahradní hadici.
• Pro zajištění co nejdelší životnosti sudu je třeba nevystavovat sud dlouhodobě teplotám pod 0°C a po každém použití ho důkladně vyčistit měkkým
kartáčem a neabrazivním mycím prostředkem.
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 sudu 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 sud 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 sudu
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
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