
Personal Shade

Návod k sestavení

1. Nasuňte výlisky pro uchycení konstrukce stříšky na zadní část rámu židle
2. Zavěste vodící šňůru na jednu stranu přední části rámu.

3. Nasuňte látkovou část židle na rám dle zobrazeného postupu 3 a 4.

4. Překřižte tyčky do tvaru X. Poté vložte konce tyček do vylisovaných úchytů na zadní straně
křesla. (ujistěte se, že jsou adekvátně zasunuté.)

5. Natáhněte stříšku na překřížené tyčky. (Nejdříve přední část. Zadní část zacvakněte do
kuličkových koncovek.



6. Spojte háček jistící šňůry s předním popruhem plachty a nastavte dle potřeby.

Nasuňte nylonové zásuvky do kuličkových koncovek k zajištění podpory horní desky. Nacvakněte
stolní desku do klipů. Stůl používejte pouze na rovném a pevném podkladu.

Upozornění pro manipulaci:

· Produkt nebo jeho části nepoužívejte k jinému účelu, než je uvedeno.
· Používejte pouze na rovném a pevném povrchu.
· Během sestavování buďte opatrní a vyvarujte se zranění. Ujistěte se, že je produkt sestaven

správně a tyčky jsou plně zasunuty (nenechte produkt sestavovat děti).
· Látková část a obal produktu může být čištěna ručně v teplé vodě se šetrným pracím

prostředkem. Neperte v pračce.  Před uskladněním se ujistěte, že je materiál kompletně
suchý.

· Konstrukci nebalte vlhkou nebo špinavou. Vlhkost odstraňte měkkým hadříkem a nechte na
vzduchu uschnout.

· Produkt držte dále od sálavého tepla, aby nedošlo k jeho poškození.
· Buďte opatrní kolem táborového ohně. Jiskry mohou propálit textilní materiál. Produkt je

lehký a může být ve větrných podmínkách odfouknout do ohniště, pokud bude bez dozoru.

Dovozce :  HUDYsport a.s.,  Bynovec 138,  405 02 Děčín,  Česká republika +420 412 589 960



Personal Shade

Návod na zostavenie

1. Nasuňte výlisky pre uchytenie konštrukcie striešky na zadnú časť rámu stoličky.
2. Zaveste vodiacu šnúru na jednu stranu prednej časti rámu.

3. Nasuňte látkovú časť stoličky na rám podľa zobrazeného postupu 3 a 4.

4. Prekrížte tyčky do tvaru X. Potom vložte konce tyčiek do vylisovaných úchytov na zadnej
strane kresla (uistite sa, že sú adekvátne zasunuté).

5. Natiahnite striešku na prekrížené tyčky. (Najskôr prednú časť. Zadnú časť zacvaknite do
guľôčkových koncoviek.)



6. Spojte háčik istiaci šnúry s predným popruhom plachty a nastavte podľa potreby.

Upozornenie pre manipuláciu:

· Produkt alebo jeho časti nepoužívajte na iný účel než je uvedené.
· Používajte len na rovnom a pevnom povrchu.
· Počas zostavovania buďte opatrní a vyvarujte sa zraneniu. Uistite sa, že je produkt zostavený

správne a tyčky sú úplne zasunuté (nenechajte produkt zostavovať deti).
· Látková časť a obal produktu sa môžu čistiť ručne v teplej vode so šetrným pracím

prostriedkom. Neperte v práčke. Pred uskladnením sa uistite, že je materiál kompletne
suchý.

· Konštrukciu nebaľte vlhkú ani špinavú. Vlhkosť odstráňte mäkkou handričkou a nechajte na
vzduchu uschnúť.

· Produkt držte ďalej od sálavého tepla, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
· Buďte opatrní okolo táborového ohňa. Iskry môžu prepáliť textilný materiál. Produkt je ľahký

a môže ho vo veterných podmienkach odfúknuť do ohniska, ak bude bez dozoru.

Dovozca :  HUDYsport a.s.,  Bynovec 138,  405 02 Děčín,  Česká republika +420 412 589 960


