
Uživatelský návod
210 × 150 cm

FLEX ROOF
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 CZ

Balení obsahuje
• Střecha slunečníku
• Horní část tyče slunečníku
• Spodní část tyče slunečníky
• Montážní příslušenství
• Ochranný obal
• Stojan a montážní trubka nejsou součástí balení, je

nutné je zakoupit samostatně

UPOZORNĚNÍ: Zavírejte pouze suchý slunečník. Jinak hrozí 
nebezpečí plísně. V případě, že zavřete vlhký nebo mokrý slunečník je 
nutné slunečník co nejdříve otevřít a nechat vyschnout.

Žebra 

Jezdec

Střední žebro

Stop kroužky 

Tyč horní

Potah slunečníku

Kloub se zajištěním 
pro nastavení 
sklonu

Zajišťovací 
šroub pro 
nastavení výšky 

Spodní tyč

Montážní trubka 
min. Ø 32 mm

Stojan min. 40 kg

Slunečník musíte v případě větru uzavřít. 
Slunečník bez dozoru musí být uzavřený. 
Na poškození větrem nebo živly se nevstahuje záruka.



 CZ Sestavení 
•

•

Pro bezpečnou instalaci slunečníku jsou vhodné stojany s minimální 
hmotností 40 kg a průměrem montážní trubky 32 mm. Alternativně lze použít 
také balkonovou svorku (Ø 32 mm). 
Stojan a montážní trubka nejsou součástí balení, je nutné je zakoupit 
samostatně.

Spojte střední žebro s horní částí tyče obr. 1
Spojte spodní část tyče s horní částí  tyče, horní část musí být zcela zasunutá do 
spodní části obr. 2a

• Utáhněte silou pojistný šroub tak aby se tyč neprotáčela obr. 2b 

• Vložte slunečník do vhodného stojanu a zajistěte proti protáčení pojistným 
šroubem na stojanu nebo balkonové svorce. Při použití na balkónu se 
slunečníky obvykle instaluje v horizontální poloze obr. 3

Otevření slunečníku
• Otočte střechu slunečníku do horizontální polohy obr. 3.
• Povolte stahovací pásky a jemně střechu zatřesením uvolněte.
• Posuňte oba jezdce po středovém žebru a zajistěte obr. 4.
• Nastavte slunečník do požadované výšky.
• Pro nastavení sklonu střechy ve všech směrech povolte zajišťovací šroub v 

kloubu obr. 5. a opět ho pevně utáhněte.
• Během nastavování sklonu přidržujte střechu slunečníku, aby nedošlo k 

jejímu neočekávanému naklonění.

obr. 3. 
Uzavření slunečníku
•  Otočte střechu slunečníku do horizontální polohy 
•  Posuňte střechu slunečníku do spodní polohy.
•  Povolte oba jezdce a posuňte je až k zastavovacím kroužkům.
•
•
  Sbalte střechu slunečníky a zajistěte ji vázacími pásky.   
  Otočte střechu slunečníku do svislé polohy a zajistěte obr. 6.

Ochrana a skladování
• Chraňte slunečník ochranným obalem, který je součástí produktu.
• Pro nasazení obalu otočte zavřený slunečník do horizontální polohy obr. 7.
• Nasaďte slunečník do poloviny délky slunečníku obr. 8.
• Otočte slunečník do svislé polohy, přetahněte ochranný obal a zajistěte pásky     
na obalu obr. 9 a 10.
• Pokud slunečníky nepoužíváte skladujte je na suchém chráněném místě v 
ochranném obalu.
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