Berberis 30 / Berberis 26
Self-watering hanging bowl – two-point hanger / Bewässerungshängeampel –
Zweipunktbefestigung / Samozavlažovací závěsná žardina - dvojzávěs /
Samozavlažovací závesný kvetináč - dvojzávesový
Accessories / Zubehör / Příslušenství / Príslušenstvo
A) overflow stopper / Überlaufstöpsel / přetokový špunt / prietoková zátka
(B) wick / Bewässerungsband / knot / knôt.
(C) strap spindle 2x / Achse für den Gurt 2x / osička na popruh 2x / oska na popruh 2×
(D) straps 2x / Gurte 2x / popruh 2x / popruh 2x
(E) suspension loop / Aufhängeöse / závěsné oko / závesné oko
(F) water level indicator/ Wasserstandanzeiger / hladinoměr / hladinomer

Assembly instructions / Montageanleitung / návod na
sestavení / návod na zostavenie
1.
(ENG) Insert the overflow stopper (A) in the overflow hole in the cover (only when used inside).
(DE) Den Überlaufstöpsel (A) in die Überlauföffnung im Übertopfeinschieben (nur bei Anwendung im
Innenraum).
(CZ) Vsuňte přetokový špunt (A) do přepadového otvoru v obale (pouze v případě použití v interiéru).
(SK) Vsuňte prietokovú zátku (A) do prepadového otvoru v obale (iba v prípade použitia v interiéri).
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2.
(ENG) Pull the wick (B) in to the insert.
(DE) Das Bewässerungsband (B) durch den Einsatzdurchziehen.
(CZ) Provléknete knot (B) do vložky.
(SK) Prevlečte knôt (B) do vložky.

3.
(ENG) Plant flowers into the bowl insert.
(DE) Den Einsatz der Hängeampel mit Pflanzen umpflanzen.
(CZ) Osázejte vložku žardiny rostlinami.
(SK) Zasaďte do vložky závesného kvetináča rastliny.

4.
(ENG) Insert the spindles (C) to the straps (D) and feed the straps into the bowl cover from the inside and clic
the spindles.
(DE) Die Achsen (C) in die Gurte (D) einlegen und den Gurt von unten in den Übertopf der Hängeampel
einfädeln und die Achsen einklicken.
(CZ) Vložte osičky (C) do popruhu (D) a provléknete popruh zespodu do obalu žardiny a osičky zacvaknete.
(SK) Vložte osky (C) do popruhov (D) a navlečte popruhy zospodu do obalu závesného kvetináča a osky
zacvaknúť.
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5.
(ENG) Centre the insert into the correct position in the bowl cover using the protrusions on the cover.
(DE) Den Einsatz in die richtige Position im Übertopf der Hängeampel mittels Nocken auf dem
Übertopfzentrieren.
(CZ) Vycentrujte vložku do správné polohy v obalu žardiny pomocí výstupku na obalu.
(SK) Vycentrujte vložku do správnej polohy v obale závesného kvetináča pomocou výstupkov na obale.

6.
(ENG) Feed the straps (D) to opposite grooves in the cover (other strap grooves are for suspending the bowl
on three straps – more infomration on www.plastia.eu).
(DE) Fädeln Sie die Gurte (D) in die gegenüberliegenden Rillen des Übertopfsein (weitere Rillendienen zum
Einfädeln der Gurte und Aufhängen auf drei Gurte – weitere Informationen www.plastia.eu).
(CZ) Provléknete popruhy (D) do protisobě ležících drážek u obalu (další drážky pro navlékání popruhu jsou
pro variantu k zavěšení na tři popruhy – bližší informace na www.plastia.eu).
(SK) Prevlečte popruhy (D) do drážok na obale ležiacich proti sebe (ďalšie drážky na navliekanie popruhov sú
pre variant na zavesenie na tri popruhy – ďalšie informácie na www.plastia.eu).
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7.
(ENG) Feed the straps through the suspension loop (E).
(DE) Fädeln Sie die Gurte in die Aufhängeöse ein (E).
(CZ) Provléknete popruhy do závěsného oka (E).
(SK) Prevlečte popruhy do závesného oka (E).

8.
(ENG) Put together and insert the water level indicator (F).
(DE) Wasserstandanzeiger (F) zusammenstellen und einschieben.
(CZ) Složte a zasuňte hladinoměr (F).
(SK) Zložte a zasuňte hladinomer (F).
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