
Montáž klece 

1. Po rozbalení klece našroubujte kolečka do předpřipravených matic na spodní straně 

kovových nohou.  

2. Nohy s našroubovanými kolečky následně přišroubujte přiloženými šrouby ke kovovému 

rámu. 

3. Ve spodní části klece do předpřipravených oček na nohou s kolečky zavěste drátěnou polici 

pro odkládání věcí.  

4. Následně rozložte obvodové díly klece a zahákněte je do sebe pomocí předpřipravených 

háčků na bočních obvodových dílech. 

5. Složené obvodové díly vložte do sestaveného podstavce s kolečky. 

6. Na sestavené boční díly, které jsou vložené v podstavci, připevněte vrchní díl klece (střechu) a 

zahákněte je do předem připravených háčků na bočních dílech klece. 

7. Ujistěte se, že vrchní díl je správně zaháknut, aby nedošlo k poškození konstrukce klece. 

8. Následně umístěte do složené klece bidla dle vašeho uvážení a preference. 

9. Držáky na krmné misky přišroubujte na boční strany klece pomocí přiložených šroubů dle 

vašeho uvážení a preference.  Poté vložte krmné misky. 

10. Do spodní části již sestavené klece umístěte přední stranou čistící šuplík.  

11. Nad šuplík přední stranou klece vložte do předem připravených háčků drátěný rošt. 

12. Pro bezpečnost Vašeho papouška se ujistěte, že jsou všechny díly a šrouby pečlivě utažené a 

klec je stabilní.  

Čištění klece 

 Používejte k čištění klece měkký hadřík nebo neabrazivní čistič. Nepoužívejte abrazivní čističe 

!!!  Při použití abrazivního čističe by došlo k poškození povrchu klece. 

 Umývejte všechny části klece teplou vodou a jemným pro zvířata nezávadným přípravkem. 

Následně klec pečlivě opláchněte teplou vodou. (max 70°C u kovových prvků  a max 50°C u 

plastových prvků)  

 Ručně klec osušte měkkým hadříkem a až poté ji sestavte do původního stavu. 

 Plastové komponenty nenechávejte schnout na slunci, protože hrozí jejich deformace. 

 Další tipy jak čistit klec najdete v odborné literatuře o chovu ptactva.  
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