82000 - Venkovní sušák na prádlo LINOMATIC 400 Deluxe
40 m sušicí plochy pro pověšení až čtyř náplní automatické pračky
Zakoupením sušáku značky LEIFHEIT jste se rozhodli pro výrobek vysoké kvality. Díky
jedinečné patentované automatice vtahování šňůr jsou šňůry chráněny uvnitř nosného ramene
sušáku. Tak zůstanou vždy čisté a nebudou se zamotávat. Sušák je vyroben z hliníku a vysoce
kvalitního plastu - je pevný a odolný vůči korozi a vlivům počasí.

Čisté šňůry = Čisté prádlo
NÁVOD K POUŽITÍ
1. Najděte slunné místo s dostatečnou vzdáleností od stromů, keřů, plotů atd. Sušák se musí volně
otáčet. Potřeba místa je znázorněna na obalu.
2. Vykopejte jámu dle nákresu.
3. Připravte asi 20 l (2 vědra) vlhkého betonu, v poměru 5 dílů písku a 1dílu cementu. Držák
vložte svisle do jámy a betonem jámu vyplňte.
4. Držák sušáku přitom držte vertikálně. Vložte sušák a udělejte zkoušku kolmosti vodováhou.
5. Vložka musí trochu vystupovat z betonu, aby se víčkem mohl otvor uzavřít.
6. Beton nechte několik dní zatvrdnout.
(postupujte podle obrazových instrukcí na origin. etiketě sušáku)
Důležité! Před prvním použitím odstraňte z výrobku obal.
OTEVŘENÍ SUŠÁKU:
STAŽENÍ SUŠÁKU:

Zatáhněte za vodící šňůru.
Zavírání sušáku stisknutím tlačítka na rameni sušáku.

TIPY K ÚDRŽBĚ
1. Sušák stahujte po každém použití, tak budou šňůry chráněné a zůstanou čisté.
2. Při věšení prádla sušák otáčejte v držáku. Je to rychlejší a pohodlnější.
3. Nezavěšujte prádlo jednostranně a při silném větru.
4. Když vyberete sušák ven, zakryjte víčkem otvor na držáku.
5. Držák čas od času vyčistěte od zeminy, písku a vody.
ROZMĚRY SUŠÁKU: úhlopříčka 3,03 m, délka stran 1,86 m, průměr tyče 50 mm
Záruční doba na výrobek je 3 roky ode dne prodeje. Reklamaci vyřizuje prodejna, ve které jste si
výrobek zakoupili, na základě přiloženého potvrzení o zaplacení.

85215 - LINOMATIC L 400
40 m sušicí plochy pro pověšení až čtyř náplní automatické pračky
Zakoupením sušáku značky LEIFHEIT jste se rozhodli pro výrobek vysoké kvality. Díky
jedinečné patentované automatice vtahování šňůr jsou šňůry chráněny uvnitř nosného ramene
sušáku. Tak zůstanou vždy čisté a nebudou se zamotávat. Sušák je vyroben z hliníku a vysoce
kvalitního plastu - je pevný a odolný vůči korozi a vlivům počasí.

Čisté šňůry = Čisté prádlo
NÁVOD K POUŽITÍ
1. Najděte slunné místo s dostatečnou vzdáleností od stromů, keřů, plotů atd. Sušák se musí volně
otáčet. Potřeba místa je znázorněna na obalu.
2. Vykopejte jámu dle nákresu.
3. Připravte asi 20 l (2 vědra) vlhkého betonu, v poměru 5 dílů písku a 1dílu cementu. Držák
vložte svisle do jámy a betonem jámu vyplňte.
4. Držák sušáku přitom držte vertikálně. Vložte sušák a udělejte zkoušku kolmosti vodováhou.
5. Vložka musí trochu vystupovat z betonu, aby se víčkem mohl otvor uzavřít.
6. Beton nechte několik dní zatvrdnout.
(postupujte podle obrazových instrukcí na origin. etiketě sušáku)
Důležité! Před prvním použitím odstraňte z výrobku obal.
OTEVŘENÍ SUŠÁKU: Zatáhněte za vodící šňůru.
STAŽENÍ SUŠÁKU: 1. Odblokujte upínací páku.
2. Zatáhněte páku směrem dolů.
TIPY K ÚDRŽBĚ
1. Sušák stahujte po každém použití, tak budou šňůry chráněné a zůstanou čisté.
2. Při věšení prádla sušák otáčejte v držáku. Je to rychlejší a pohodlnější.
3. Nezavěšujte prádlo jednostranně a při silném větru.
4. Když vyberete sušák ven, zakryjte víčkem otvor na držáku.
5. Držák čas od času vyčistěte od zeminy, písku a vody.
ROZMĚRY SUŠÁKU: úhlopříčka 3,03 m, délka stran 1,86 m, průměr tyče 50 mm
Záruční doba na výrobek je 3 roky ode dne prodeje. Reklamaci vyřizuje prodejna, ve které jste si
výrobek zakoupili, na základě přiloženého potvrzení o zaplacení.

