
Návod k sestavení klece MAX C-01 






Vážený zákazníku,


Děkujeme Vám za nákup ptačí klece MAX C-01. 


Také děkujeme za důvěru, kterou jste v nás vložili a doufáme, že s tímto produktem budete 
spokojení.

Než začnete se sestavováním, přečtěte si prosím pečlivě celou příručku. Pokud si se 
sestavováním nevíte rady, neváhejte se na nás obrátit.

Tento návod k obsluze obsahuje důležité informace týkající se použití, instalace, čištění a likvidace 
voliéry. 

Důsledně dodržujte všechny pokyny a návody k použití. 

Nevhodné použití může způsobit vážné škody na majetku a zranění, za které nepřebíráme žádnou 
zodpovědnost.

Příručku uchovávejte na bezpečném místě pro budoucí použití. 

Zkontrolujte, zda při dopravě nedošlo k poškození klece a žádné její části. 

Taktéž zkontrolujte zda jste obdrželi všechny součásti klece. 


Pokud je zboží jakkoliv poničené nebo Vám chybí jakákoliv součást, prosím ihned nás kontaktujte!


Klec je vhodná pro vnitřní použití. 




BEZPEČNOSTNÍ POKYNY  A ČIŠTĚNÍ KLECE 

• Před zahájením montáže si přečtěte návod k obsluze. Nedodržení pokynů může vést ke zranění 
osob a škodám na majetku.


• Používejte klec pouze pro chov ptactva.

• Věnujte zvýšenou pozornost sestavování klece, pokud jsou přítomny děti. 

• Sestavujte klec pouze pokud máte všechny potřebné části a žádná z nich není poškozená. 

• Klec sestavujte na rovném a čistém povrchu. 

• Klec udržujte v čistotě, aby jste neohrožovali život Vašeho ptactva. 

• Při čištění nepoužívejte agresivní čističe, které mohou zvířeti uškodit. 

• Nečistěte dřevěné součásti klece dezinfekčními prostředky. 

• 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)


OBECNÉ POZNÁMKY K MONTÁŽI 

• Montáž klece provádí vždy pouze dospělí. 

• Klec sestavujte na rovném a čistém povrchu.

• Pro sestavování klece používejte vždy vhodné nářadí a oblečení. 

• Při montáži se nenechte rozptylovat okolím.


UMÍSTĚNÍ KLECE 

• Klec umístěte na vhodné světlé místo, ideálně v místnosti, kde se zdržujete nejčastěji. 

• Nevystavujte ptactvo přímému slunci, průvanu a cigaretovému kouři.

• Ujistěte se, že má ptactvo přísun čerstvého vzduchu. 

• Nevkládejte ovoce a zeleninu mezi tyče klece. Kyselina v nich obsažena může klec znehodnotit.

• Vždy se ujistěte, že je klec zabržděna pomocí brzdných pojistek.




SEZNAM DÍLŮ KLECE 

POPIS DÍLU FOTO POČET KUSŮ

1 STŘEŠNÍ DÍL 2

2 ŠIKMÝ STŘEŠNÍ DÍL 2

3 BOČNÍ STRANA KLECE 2

4 PŘEDNÍ STRANA KLECE 1

5 ZADNÍ STRANA KLECE 1

6 KOLEČKA 4

7 NOHY KLECE 4

8 SPODNÍ ZÁSOBNÍK 1

9 SPODNÍ ROŠT 1

10 ŠROUB M6 X 20mm 12

11 ŠROUB S MATICÍ M5x10mm 16

12 KŘÍDLOVÁ MATICE M8x12mm 4

13 TĚSNÍCÍ PODLOŽKA 8

14 BIDÝLKO 4

15 MISKA 1

16 NAPÁJEČKA 1



POSTUP MONTÁŽE


1) Spojte k sobě oba střešní díly pomocí šroubů M5 x 10mm (11)




2) Pomocí šroubů M5 x 10 mm (11) připojte ke střešním dílům (1) dva      
	 šikmé střešní díly (2).




  3)   Namontujte nohy (7) do bočních stěn (3).

        Připojte také čtyři kolečka (6) do nohou (7).





4) Pomocí šroubů M6 x 20 mm (10) připojte boční stěny (3) k přednímu 
panelu (4) a zadnímu panelu (5).

Umístěte spodní rošt (7) do hotové klece.





5) Spodní zásobník (8) vložte do dokončené klece.

Připojte hotovou střechu ke kleci šrouby M5 x 10 mm včetně matice (11).





      6) Umístěte misku (15) a napáječku (16) do hotové ptačí klece.

        Použijte šrouby M5 x 10 mm včetně matice (11), podložek a křídlové matice           
	 M8 x 12 mm (12), upevněte bidýlka(14). 




ÚDRŽBA KLECE 

• Mísy na krmení a napáječku je třeba důkladně denně vyčistit a vysušit. Vždy se ujistěte, že jsou 
naprosto čisté a že ve vodě nejsou zárodky a patogeny.


• Zbytky čerstvých potravin, jako je ovoce a zelenina, by měly být také denně odstraněny.	         
Rychle se kazí a jsou proto potenciálním zdrojem nebezpečných bakterií.

• Čistěte rošt dvakrát až třikrát týdně hadříkem, kartáčem a teplou vodu. Nepoužívejte agresivní 
čisticí prostředky.

• Podestýlku je třeba měnit každé 2 až 3 dny. 

• V závislosti na hustotě chovu je nutno odstranit fekálie nejméně jednou týdně popř. ještě častěji.

• Jednou týdně musí být celá voliéra a příslušenství pečlivě vyčištěny.

• Pokud je to možné, vždy provádějte veškeré úklidové práce pouze čistou vodou.

• Nikdy nečistěte dřevěné doplňky dezinfekčním prostředkem, protože se mohou vstřebat do 

dřeva a negativně ovlivnit zdraví Vašeho ptactva. 


LIKVIDACE 

Krabice slouží jako ochrana před poškozením při přepravě. Je vyrobena z recyklovatelného 
materiálu a může být umístěna do kontejneru na papír. 

Ptačí klec není běžným odpadem domácnosti. Pro tento účel se prosím obraťte na obecní sběrný 
dvůr.
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