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Dārznieka sols 
Lietošanas instrukcija 

Paldies, ka iegādājāties šo produktu. 

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.  

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo 

instrukciju. 

Lietošana 

Salokamais krēsls/ceļu balsts, ir paredzēts, lai palīdzētu jums veikt dažādus darbus, un 

ne tikai dārzā. Krēsls piedāvā lielisku komfortu zvejniekiem, medniekiem kas var 

ņemt tos uz pikniku, vai pie dabas (u.tml.). 

Salikšana 

Pēc rokturu nostiprināšanas paceļot rokturi par 90 grādiem un nospiežot fiksatorus, 

Jūs nodrošināt veidu, ka prece var tikt izmantota kā sols vai vienkārši apgriezt otrādi 

un iegūt ērtu ceļu balstu ar rokturiem, lai ir vieglāk piecelties. 

Piederumi 

Dārznieka sola sānos var piestiprināt praktiskas kabatas, instrumentiem, kas ietilpst 

komplektācijā. 

Tīrīšana un uzglabāšana 

- Ja sēdeklis ir netīrs, noslaukiet ar mitru drānu. 

- Nelieciet solu ūdenī bet, noslaukiet ar ūdenī samitrinātu drānu. 

- Uzglabāt sausā vidē. 

- Izvairieties no vietām, kur sēdeklis varētu sasniegt augstu temperatūru (tiešas 

saule, utt.) 

- Instrumentu kabatu tīrīt ar mitru lupatiņu un mazgāšanas līdzekli. Neizmantojiet 

tīrīšanai šķīdinātājus. 

Brīdinājums 

- Neuzglabājiet karstuma tuvumā (apkure, ugunskurs u.tml.). 

- Neatbalstiet pret karstiem priekšmetiem (krāsns u.tml.). 

- Nelietot uz mitras grīdas. 

- Nepārslogojiet sēdekli. 

Maksimālais svars: 100 kg 

Izmēri: 56 x 47 x 27 cm 

Ceļu balsts Krēsls   Glabāšanai/pārvietošanai 
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Ierīces garantija neattiecas: 

 Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas 

rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana 

utt.). 

 Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. 

 Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga 

iemesla rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas 

vai produkta pārslogošanas rezultātā. 

 

Apkārtējās vides aizsardzība 

 Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci 

nedrīkst nodot parastos 

sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un 

elektronisko iekārtu 

savākšanas vietā. 

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu 

līdzcilvēku 

veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide 

un cilvēku veselība. 

Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, 

no sava atkritumu apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties. 

 

Importēts no Čehijas Republikas. 


