
OPORA PRO PNOUCÍ ROSTLINY 
NÁVOD K POUŽITÍ

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. 
Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku.  
Uchovejte jej pro jeho případné další použití. Před použitím si, prosím, přečtěte všechny  
instrukce a rady týkající se používání výrobku i jeho údržby.

POPIS A POUŽITÍ
Kovová konstrukce pro oporu např. popínavých květin, fazolí, hrášku apod. Oporu můžete buď 
zapíchnout do země, nebo zavěsit za kruh v horní části.

POPIS ČÁSTÍ

CZ
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MONTÁŽ
Opora je dodávána v rozloženém stavu. Vyjměte z balení všechny její části a sestavte dle vyobra-
zení. Veškeré spojovací prvky řádně dotáhněte. Při demontáži postupujte obráceným způsobem.

-2-       Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

Technické údaje:
Rozměry: 
výška: 188 cm
šířka :  40 cm

Maximální zatížení: 
15 kg rozložené váhy



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, pro-
dukt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na 
určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat 
cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní pro-
středí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti 
si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto 
druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. 

SERVIS
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení.  
Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci 
nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu 
k použití.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů 

podléhajících běžnému opotřebení )
-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným 

použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhod-

ného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při 
přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové 
chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.
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