
MODULARNA VISOKA  
GREDA

Navodila za 
uporabo



Kazalo 
Pregled  ............................................................................  3
Vsebina kompleta/deli  ...................................................  3
Uporaba ........................................................................... 4
Splošno  .............................................................................5
 Navodila za uporabo preberite in shranite .........................5
 Razlaga znakov  .......................................................................5

Varnost  ............................................................................ 6
 Namenska uporaba ...............................................................  6
 Varnostni napotki  ..................................................................  7

Prva uporaba ................................................................... 9
 Preverite visoko gredo in obseg dobave .............................9 

Montaža.............................................................................9
Začetek uporabe ............................................................. 10
Vzdrževanje in nega ....................................................... 10
Shranjevanje ....................................................................11
Tehnični podatki  ............................................................  11
Odlagane med odpadke  ................................................  11

Odlaganje embalaže med odpadk  ................................... 11
Odstranjevanje visoke grede med odpadke ................... 11

2

Kazalo 
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Vsebina kompleta/deli
1   Stranski del, 8×

2   Spojnik, 8×

3

Vsebina kompleta/deli
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Splošno
Navodila za uporabo preberite in shranite

Navodila za uporabo sodijo k tej modularni visoki gredi 
(v nadaljevanju »visoka greda«) in vsebujejo po-
membne informacije za začetek uporabe in rokovanje.

Preden začnete uporabljati visoko gredo, morate natančno 
prebrati navodila za uporabo, še posebej varnostna navodila. 
Neupoštevanje teh navodil za uporabo lahko povzroči hude 
poškodbe ali poškoduje visoko gredo.
Navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, ki 
veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi smernice in 
zakone, specifične za državo.
Navodila za uporabo shranite za nadaljnjo uporabo. Če boste vi-
soko gredo predali tretjim, jim izročite obvezno tudi ta navodila 
za uporabo.

Razlaga znakov
V navodilih za uporabo, na visoki gredi in na embalaži se 
uporabljajo naslednji simboli in signalne besede. 

OPOZORILO!
Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost 
s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne 
izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.

Splošno
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POZOR!
Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost z 
nizko stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izogne-
mo, pride do majhnih ali zmernih telesnih poškodb.

OBVESTILO!
Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode.

Varnost
Namenska uporaba
Visoka greda je zasnovana izključno kot posoda za rastline.  
Namenjena je izključno v zasebno rabo in ni primerna za  
področje obrti. Visoka greda je primerna za celoletno uporabo. 
Visoka greda in igrača za otroke.
Visoko gredo uporabljajte samo tako, kot je opisano v teh  
navodilih za uporabo. Vsaka drugačna uporaba velja kot  
uporaba, ki ni predvidena in lahko povzroči gmotno škodo.
Proizvajalec in prodajalec ne prevzemata nobenega jamstva  
za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.
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Varnostni napotki

OPOZORILO!

Nevarnost zadušitve!
Otroci se lahko med igro z embalažno folijo 
zapletejo vanjo, si jo poveznejo čez glavo ali 
pogoltnejo in se zaradi tega zadušijo.
−  Otrokom ne dovolite, da bi se igrali z em-

balažno folijo. Otroci se lahko pri igranju 
zapletejo vanj in se zadušijo.

OPOZORILO!

Nevarnost požara!
Plastični deli so sestavljeni iz gorljivih materi-
alov. Če pridejo v bližino virov z visoko vroči-
no ali odprtega ognja, se lahko vžgejo.
–  Nobenega dela ne približajte virom vroči-

ne ali odprtemu ognju.

Varnost
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OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb!
– Visoka greda ni primerna kot stojna  

površina ali pripomoček za vzpenjanje.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodbe!
Napačno ravnanje z visoko gredo jo lahko 
poškoduje.
− Na visoko gredo ne pritrdite nobenih 

predmetov.
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Prva uporaba
Preverite visoko gredo in obseg dobave

OBVESTILO!

Nevarnost poškodbe!
Če embalažo neprevidno odprete z ostrim 
nožem ali drugim koničastim predmetom, 
lahko dvignjeno posteljo hitro poškodujete.
–  Pri odpiranju bodite zelo previdni.
1.  Posamezne dele visoke grede vzemite iz embalaže.

2.  Preverite, ali je dobava popolna (glejte sl. A).

3.  Preverite, ali posamezni deli niso poškodovani. Če so, se 
obrnite se na proizvajalca.

Montaža
Izberite obliko za sestavljanje po želji (glejte sl. C, sl. D, sl. E) in 
sestavite visoko gredo na primernem mestu na vrtu.

– Sestavite stranske dele s spojniki 1 , tako, da spojnike 2  
vtaknete luknje na stranskih delih (glejte sl. B). Pri sesta-
vljanju pazite, da bodo puščice na stranskih delih kazale 
navzgor.

– Pri ploski sestavitvi (glejte sl. D in sl. E), lahko spojnike  
potisnete toliko, da se bo visoka greda zasidrala v zemljo.

Prva uporaba
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Začetek uporabe
Sestavljeno visoko gredo napolnite z zemljo, jo zasadite 
z rožami, zelenjavo, zelišči, jagodičevjem itd.

Vzdrževanje in nega

OBVESTILO!

Nevarnost poškodbe!
Napačno ravnanje z visoko gredo jo lahko 
poškoduje.
− Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih  

čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali 
najlonskimi ščetinami ter ostrih ali ko-
vinskih predmetov, kot so noži, trde lo-
patice in podobno. Ti lahko poškodujejo 
površine naprave.

–  Visoko gredo čistite le z vodo.
– Visoko gredo obrišite z rahlo navlaženo krpo.
– Počakajte, da se visoka greda nato popolnoma posuši.
–  Redno preverjajte, ali visoka greda ni razpokana,  

poškodovana in obrabljena.
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Shranjevanje
–  Visoko gredo shranite na suhem mestu.

Tehnični podatki
Model:  FLX-MHBb-01
Teža:  2,7 kg (komplet)
Velikost stranskega dela:  približno 57,5   × 2 × 13,7 cm
Velikost spojnik: približno Ø 1,8 × 24,5 cm 
Material: 100% Polypropylen

Izdelek:  803861

Odlagane med odpadke
Odlaganje embalaže med odpadke

Embalažo odložite med odpadke ločeno po vrstah 
materialov. Lepenko in karton zavrzite med odpadni 
papir, folije pa med odpadke za recikliranje.

Odstranjevanje visoke grede med  
odpadke
– Visoko gredo med odpadke v skladu z zakoni in predpisi, ki 

veljajo v vaši državi.

Shranjevanje
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