
ČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729 www.lifetime.cz

INVERZNÍ BAREVNÁ VERZE
Tam, kde není možné použít plnobarevnou pozitivní verzi, použijeme variantu inverzní.
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zahradní box

model 60012
návod na montáž a údržbu
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návod - 60012

Pro pomoc s montáží nebo objednání náhradních dílů volejte náš český 

hoT lIne 840 810 810
bezpečnostní pokyny
•	 Důležité! Před montáží si nejdříve až do konce přečtěte tento manuál.
•	 Zkontrolujte si ihned po převzetí produktu, zda balení obsahuje všechny části a součást-

ky.
•	 Před tím, než začnete box stavět, si rozdělte a identifikujte všechny části a součástky 

pomocí seznamu částí v tomto dokumentu. Pokud nějaký díl chybí, box nestavte a kon-
taktujte náš HOT LINE.

•	 Při montáži používejte ochranné pomůcky a dodržujte předpisy bezpečnosti práce.
•	 Správná a úplná montáž, užití a kontrola jsou důležité ke snížení rizika nehody nebo 

poranění.
•	 Úložný box je možné používat pouze jako úložný box s možností sezení. Jakékoliv jiné 

použití je v rozporu s návodem na použití a výrobce v tomto případě neručí za bezpeč-
nost výrovku.

•	 Řiďte se pečlivě všemi upozorněními a výstrahami.
•	 Box musí být postaven na rovném povrchu.
•	 Během sezóny i před ní kontrolujte, zda jsou veškeré spoje dostatečně utažené.
•	 Většina poranění je způsobena špatným použitím a/nebo nedodržením pokynů v ma-

nuálu. Dbejte pokynů při používání tohoto výrobku.
•	 Box nesmí obsluhovat nebo jinak užívat děti!! Je zde nebezpečí poranění.

Čištění a údržba
Pokud budete dodržovat následující instrukce, bude vám výrobek sloužit mnoho let k vaší 
spokojenosti. Panely z polyetylenu jsou odolné vůči nečistotám a rozpouštědlům. Většinu 
nečistot lze odstranit jemným mýdlovým roztokem a měkkou houbičkou. Drsné čistící ma-
teriály by mohly plasty poškrábat, proto nejsou doporučovány.

Velice jemným smirkovým papírem lze opravit škrábance nebo koroze na kovu, použijte 
ochranný sprej proti rzi jako podklad a nakonec použijte bezbarvý lak ve spreji s vysokým 
leskem. Nepoužívejte a ani neskladujte zdroje tepla uvnitř nebo poblíž boxu.
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návod - 60012

Prodloužená smluvní záruka
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu reklamace, jestliže budou části nedostupné nebo 
zastaralé.

1. Výrobce poskytuje původnímu kupujícímu prodlouženou smluvní záruku na skladovací 
boxy po dobu 10 let od data nákupu. Defekty jsou definovány jako závada, která ome-
zuje použití produktu. Defekty způsobené nesprávným použitím nebo nedbalostí do 
záruky nespadají. Záruku není možné uplatnit ani na defekty způsobené nesprávnou 
instalací, úpravami nebo nehodami. Také ji nelze použít v případě poškození způsobené 
vandaly, korozí, „vyšší mocí“, pojistnou událostí nebo jinými událostmi mimo kontrolu 
továrny.

2. Tato prodloužená záruka je nepřenosná a je výslovně omezená k opravě nebo výměně 
poškozeného produktu. Pokud je výrobek poškozen v termínu záruky, výrobce opraví 
nebo vymění poškozené části zdarma. Náklady na odeslání z a do prodejny v tom zahr-
nuty nejsou a je to na odpovědnosti kupujícího. Práce a podobné výlohy na přepravu, 
instalaci nebo výměnu výrobku nebo jeho částí nejsou zahrnuty do záruky.

3. Do záruky není zahrnuto poškrábání nebo odření výrobku při běžném používání. Navíc 
nejsou do záruky zahrnuty defekty vyplývající z úmyslného poškození, nedbalosti, nero-
zumným užíváním.

4. Zodpovědnost za náhodné nebo následné škody je vyloučena v rozsahu povoleným 
zákonem. Ačkoli je celé příslušenství vyrobeno s nejvyšším stupněm bezpečnosti, nelze 
vyloučit možnost poranění. Uživatel přebírá zodpovědnost za veškerá nebezpečí úrazu, 
plynoucí z užívání tohoto produktu

5. Tento produkt není určen pro komerční účely, výrobce při takovém užití nepřebírá zod-
povědnost. Komerční používání povede ke zrušení záruky 


