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Pokyny k montáži a údržbě
- kolečko DUO HEAVY-

Tento překlad je nutné použít ve spojení s originálním návodem přiloženým v balení domku.
Obrázky k textům naleznete v originálním přiloženém návodu.
-- před montáží a použitím výrobku si pečlivě přečtěte až do konce tento návod --
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Bezpečnostní informace
Nedodržení následujících upozornění může způsobit vážná zranění nebo škody na majetku a omezení
záruky.
Aby byla zajištěna bezpečnost, nepokoušejte se kolečko sestavit, pokud nebudete pečlivě dodržovat
pokyny. Zkontrolujte balení. Před začátkem montáže si přečtěte montážní návod a identifikujte
jednotlivé díly podle seznamu dílů, který je uvedený v návodě. Správná a úplná montáž, používání a
dohled jsou nezbytné pro snížení rizika nehod a zranění.

Na montáž jsou potřeba 2 schopné dospělé osoby.
Nejvíce zranění je způsobeno nesprávným používáním a/nebo nepostupováním podle návodu.
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Pro pomoc s montáží nebo objednání náhradních dílů volejte náš český HOT LINE +420 739 661 428.
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Poznámka: Ventil směřuje ven ze zahradního kolečka
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Poznámka: Možná budete muset zatlačit na konec nápravy, aby se na druhém konci objevila drážka.
Vzhledem k tomu, že ložiska jsou uzavřená, není nutné je mazat.
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1.4 Vycentrujte nápravu na rámu A.
Poznámka: Aby nedošlo k poškození rámu A, ujistěte se, že jste rovnoměrně utáhli všechny matky
(AVR) u každého U-šroubu (AVS).
Poznámka: Připevněte dvě (2) montážní podložky (AVT) k dvěma vnitřním U-šroubům.
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Poznámka: V tuto chvíli matky (AVX) neutahujte.
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2.3 Otočte nápravu tak, aby zapadla do držáku. Pokud je potřeba, posuňte držák. Utáhněte matky
(AVX) z bodu 2.2.
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2.4 Vložte pružinu západky (AVY) do otvoru na konci nápravy a skrz otvor u západky (AVZ).
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Poznámka: Všimněte si úhlu u konců u držáku.
WARNING = POZOR
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ROZLOŽENÍ
4.1 Povolte rukojeti/držák a vyjměte jistící šroub
POZOR: Dávejte pozor na průchozí otvory, kde může dojít k vážnému zranění.
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4.5 Připojte kolečko k tažnému vozidlu pomocí čepu, který vložíte do oje a tažného vozidla. Zajistěte
pomocí závlačky.
4.6 Abyste vyložili obsah kolečka, držte vanu kolečka jednou rukou, táhněte dopředu za západku
rukojeti a opatrně nakloňte vanu dozadu.
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BOČNÍ PRODLOUŽENÍ
5.1 Můžete vložit standardně 1x2“ (okolo ¾“ x 1 ½“) prkna do šesti otvorů na bočních stranách vany
kolečka, čímž se prodlouží boční strany kolečka a udrží tak větší hromadu.
POZOR
Abyste předešli vážnému zranění:
- Nejezděte v nebo na kolečku
- Nepřekračujte hmotnost 650 lb. (295kg)
- Snižte zatížení při práci v kopcích a na kluzkém povrchu
- Nepřekračujte rychlost 16 km/hod.
- Nedoplňujte plynové nádoby, když je plynová nádoba v kolečku
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ÚDRŽBA
Gratuluje vám k nákupu produktu Lifetime. Pokud budete následovat instrukce níže, bude produkt
sloužit a těšit Vás po mnoho let.
Polyethylenové panely jsou odolné proti špíně a rozpouštědlům. Většina nečistot může být
odstraněna pomocí mýdlového roztoku a měkkého kartáče. Abrasivní čistící materiály mohou
poškrábat plast a nejsou doporučené. Škrábance a rez odstraníte lehkým obroušením postižené
oblasti – použitím spreje proti rzi, nakonec použijte sprej s lesklým emailovým nástřikem.
Zabraňte, aby se tepelný zdroj dotýkal přímo povrchu kolečka, použijte podložku.
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OMEZENÁ 5 LETÁ ZÁRUKA
Výrobce si vyhrazuje právo na provedení substituce u záručních reklamací, pokud díly jsou
nedostupné nebo zastaralé.
1. Výrobce (dovozce) poskytuje záruku 5 let od data nákupu na defekty v materiálu nebo zpracování.
Defekt je definován jako závada, která omezuje použití produktu. Defekty způsobené nesprávným
použitím nebo nedbalostí do záruky nespadají. Záruka nekryje defekty způsobené nesprávnou
instalací, úpravami nebo nehodami. Záruka nekryje ani defekty způsobené vandalismem, korozí,
živelnými pohromami, nebo jakákoliv další poškození, které nemůže výrobce ovlivnit.
2. Pneumatiky, kola a náprava nejsou kryty touto 5 letou zárukou, ale vztahuje se na ně jen 1 letá
záruka.
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3. Tato záruka je nepřenosná a je výslovně vymezená na opravu nebo výměnu dílu/ů, u kterých
výrobce uznal, že k poškození došlo kvůli vadnému materiálu nebo zpracování.
4. Záruka se nevztahuje na škrábance nebo odřeniny výrobku, které vznikají při běžném používání.
Navíc, defekty vyplývající z úmyslného poškození, nedbalosti, nerozumného užívaní, nevhodného
nakládání či přetěžování, montáží nevhodných zařízení také nejsou kryty touto zárukou.
5. Odpovědnost za mimořádné nebo následné škody je vyloučena v rozsahu povoleném zákonem.
Ačkoliv je celé příslušenství vyrobeno s nejvyšším stupněm bezpečnosti, nelze vyloučit možnost
poranění. Uživatel přebírá zodpovědnost za veškerá nebezpečí úrazu, plynoucí z užívání tohoto
produktu. Všechno zboží je prodáváno s touto podmínkou a žádný zástupce společnosti nemůže
změnit tuto politiku.
6. Tento produkt nebyl vytvořen pro instituční nebo komerční použití. Lifetime Product, Inc.
nepřijímá žádnou zodpovědnost za tento druh použití ve spojení s tímto produktem. Instituční nebo
komerční použití ruší tuto záruku.
7. Tato záruka výslovně nahrazuje všechny ostatní záruky, vyjádřené nebo předpokládané, včetně
záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti použití. Ani Lifetime Product, Inc. nebo jejich zástupce
nepřijímá žádnou další odpovědnost ve spojení s tímto produktem.
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