
Pokyny pro montáž 
a použití bočního 

slunečníku Suncomfort 
Sunflex 



Vážený zákazníku, 

gratulujeme Vám k zakoupení slunečníku Sunflex značky Suncomfort by 
Glatz. 
Tento výrobek je svojí kvalitou i technickým zpracováním na vysoké úrovni. 

Abyste měli z Vašeho výrobku radost po co nejdelší dobu, prosím, věnujte 
několik minut přečtení tohoto návodu na montáž a použití. 
Při manipulaci se slunečníkem dbejte těchto pokynů a uchovejte tuto 
příručku pro pozdější referenci.

Během montáže dbejte na to, aby děti byly v bezpečné 
vzdálenosti. 

Nikdy nestavte slunečník na měkký, mokrý nebo písčitý 
povrch. 

Při zvedajícím se větru slunečník zavřete a zajistěte 
popruhem. 

Nikdy nenechávejte otevřený slunečník bez dozoru. Výrobce, 
distributor nebo prodejce nenese žádnou zodpovědnost za 
škody způsobené nesprávným používáním slunečníku. 



Seznam dílů: 

Číslo 
dílu.: 

Zobrazení / Popis: Počet: 

A 

Slunečník 

1 

B 
Obal slunečníku

1 

C 

Stojan pro slunečník 

2 

D Otočná patka slunečníku 1 

E 1 

Montážní sada - šrouby, klika, imbusy

SESTAVENÍ A MONTÁŽ
Zkontrolujte seznam všech součástí a ujistěte se, že Vám žádná z nich 
nechybí. Pokud se navzdory přísné kontrole kvality stane, že nějaká část 
chybí, obraťte se okamžitě na prodejce, od něhož jste slunečník zakoupili. 
Uložte produkt zpátky do originální krabice pro případnou výměnu v rámci 
záruky.  



Sestavený stojan položte na požadované místo. Dbejte při tom na to, aby 
stál na pevném povrchu. Vložte do stojanu požadované zátěžové desky. 
Vždy celkem 8 kusů.  

POZOR: 
Bezpodmínečně použijte zátěžové desky / dlaždice s  
rozměry 40 x 40 x 4 cm!  
Nikdy stojan nepoužívejte bez zátěžových dlažic / desek ! 

Umístěte další části slunečníku jak je názorně uvedeno na diagramu 
přiloženém ke slunečníku.  

Vzhledem k váze slunečníku doporučujeme montáž provádět minimálně ve 
2 lidech. Vždy pouze dospělé osoby!  



OBSLUHA 

Otevření: 

Otáčením kliky ve směru hodinových ručiček slunečník otevřete. 

Ujistěte se, že ani jedno žebro nezůstalo vklíněné  
v potahu. Je-li to nezbytné, konce vzpěr mírně vysuňte ven. 

Nezapoměňte otevírat slunečník vždy tak,  
aby v cestě nestála nějaká překážka /zeď, strom ...

Během otevírání slunečníku pomocí kliky uvolněte páku na rukojeti a 
pohybujte s ní pomalu po tyči směrem nahoru ... 

Slunečník je plně otevřen, jakmile je potah úplně napnutý. 
Vždy otevírejte stojící slunečník a naplno. 

Otáčení: 

Stlačením nožního pedálu dolů odemykáte rotační desku. Tou ovládáte 

pohyb slunečníku kolem jeho osy. 



Uvolněním tlaku chodidla na nožní pedál uzamykáte slunečník proti 

pohybu. 

Naklápění slunečníku do požadované pozice: 

Držadlo na stožáru slunečníku jemně stlačte dolů a tahem dolů nebo 

nahoru slunečník naklopíte do požadované pozice – viz. nákres níže.  

POZOR !!!

Velkým úhlem naklopení se zvyšuje  

nárazová plocha pro např. nárazy větru!  

Při silném větru slunečník vždy uzavřete 

a zajistěte žebra tkaničkou. 



Zavírání: 

Nejdříve slunečník umístěte do výchozí pozice, tj. pokud je např. 

naklopený. Klikou pro zavírání/otevření pak točte proti směru 

hodinových ručiček.  Přitom táhněte slunečník po ose stožáru směrem 

dolů do spodní pozice. 

Zavřený slunečník vždy zajistěte tkaničkami. 

Při dlouhodobém nepoužívání doporučujeme slunečník zakrýt 

ochranným obalem.  

Čištění: 

- Na smítka nebo nečistoty použijte kartáček nebo smetáček.
- Většímu znečištění můžete předcházet pravidelným sprchováním

potahu slunečníku čistou vodou.
- Skvrny na potahu případně čistěte teplou mýdlovou vodou, nechte

potom otevřený slunečník dobře uschnout a teprve potom jej zavřete.
- Pro čištění používejte měkkou houbičku nebo měkký kartáček.
- Nikdy nepoužívejte čistící přípravky, které jsou brusné a mohou

slunečník poškodit.
- Časté mytí nebo dokonce sejmutí potahu a vyprání v pračce

(nedoporučujeme) ohrožuje impregnační vrstvu.
- Pokud slunečník zmokne nebo zvlhne, otevřete ho, nechte dobře

vyschnout a teprve potom zavřete. Slunečník je impregnován proti



plísni, impregnace ale nebude mít žádný efekt, pokud slunečník 
budete zavírat v mokrém stavu. 

- Uskladnění na zimu: zavřený slunečník umístěte do suchých a větraných
prostor.

- Ochranný potah na slunečník umístěte teprve, když je slunečník suchý.
- Slunečník neslouží jako ochrana před deštěm, nepoužívejte ho jako

deštník, zvláště při silném dešti!
- Tyč slunečníku v případě nutnosti čistěte vlhkým hadříkem a nechte

uschnout nebo vytřete dosucha.

UPOZORNĚNÍ
Dbejte na to, aby slunečník stál vždy na suchém podkladě. 

Vždy když slunečník dlouho nepoužíváte, dávejte pozor, aby byl zakrytý. 

Často se stává, že potah navlhne a drobné nečistoty, které na něm ulpí, pak 

způsobí skvrny a flíčky. 

Rotační deska obsahuje 2 kuličková ložiska. Tato ložiska jsou chráněna proti 

cákancům, nicméně byste měli dbát na to, aby se do této části zbytečně 

nedostávala špína (bahno atp.), a ložisko se tak nepoškodilo. 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tento slunečník Vás chrání proti přímému slunečnímu záření. Proti 

odraženým slunečním paprskům je nutno se chránit aktivně, např. 

použiváním vhodné kosmetiky. 



• Při silném větru slunečník vždy zavřete a zajistěte páskou nebo 

obalem.

• Nikdy nenechávejte otevřený slunečník bez dozoru!

• Nikdy nepoužívejte zátěžové dlaždice, které jsou menší než 40 x 40 
cm.

• Nikdy nenechávejte slunečník blízko silného nebo otevřeného zdroje 

tepla (gril atp.)

• Pokud je slunečník ponechán bez dozoru nebo v případě větrného 

počasí musí být slunečník zavřený. Slunečník není určen pro místa 

vystavená větru jako jsou například střešní terasy nebo balkóny, kde 

může vlivem silnějšího větru nebo náhlým poryvem větru dojít k 

poškození slunečníku a následně ke škodám na majetku nebo zdraví. 

Prosím přečtěte si pozorně následující pokyny; v případě nejasností se 

obraťte na distributora nebo prodejce. Používejte pouze kotvení 

určené pro tento model.  




