INSTRUKCJA OBSŁUGI SZKLARNI FOLIOWEJ
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Podczas instalacji zalecamy stosowanie sprzętu ochronnego (odzieży
roboczej i obuwia, rękawic roboczych lub okularów ochronnych).
Profile metalowe mogą mieć ostre krawędzie! Dlatego należy zachować
ostrożność podczas obchodzenia się z nimi.
Nie instaluj folii na wietrze lub deszczu.
Uwaga - Unikaj kontaktu metalowych szyn/profili z prądem elektrycznym.
Wszystkie opakowania plastikowe należy bezpiecznie wyrzucić i chronić
przed dziećmi.
Folia musi stać na płaskiej powierzchni. Nie opieraj się o folię podczas
budowy ani nie przesuwaj jej po ziemi!
Zapobiegaj dostępowi dzieci do miejsca montażu, ponieważ metalowe
szyny profilowe mogą mieć ostre krawędzie. Zaleca się stawianie szklarni
foliowej przynajmniej w dwie osoby.
Nie umieszczaj folii w miejscu narażonym na wiatr.
Nie próbuj montować folii, jeśli jesteś zmęczony, pod wpływem
narkotyków lub masz zawroty głowy.
Korzystając z drabiny, należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa
producenta. Jeśli używasz elektronarzędzia, postępuj zgodnie z instrukcją
obsługi producenta narzędzia.
Nie przechowuj gorących przedmiotów w szklarni foliowej, takich jak:
zużyty lub inny grill, lampy lutowniczej lub innego urządzenia
elektrycznego lub butli gazowych.
Przed rozpoczęciem uziemienia szklarni foliowej do ziemi, upewnij się, że
na ziemi i w ziemi nie ma widocznych lub ukrytych kabli elektrycznych
lub rur.
Uważaj na kable elektryczne, takie jak: kosiarek ogrodowych, pomp itp.
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Zaleca się budowanie szklarni foliowej przynajmniej w dwie osoby.
Przed zmontowaniem szklarni foliowej upewnij się, że wszystkie części
wymienione w tej instrukcji znajdują się w opakowaniu. Sprawdź
poszczególne części z wyprzedzeniem i rozłóż aby mieć do nich łatwy
dostęp. Ważne jest, aby nie mieszać części.
Ostrożnie wyjmij folię z pudełka, rozłóż wszystkie części, które
skontrolujcie, jeśli znajdziesz uszkodzenie części, natychmiast skontaktuj
się z nami, jeśli postawisz szklarnie foliową z uszkodzonymi częściami, a
następnie zapadnie się lub zniszczy, zgłoszona reklamacjia w takim
wypadku nie zostanie uznana.
Jeśli brakuje jakiejkolwiek części szklarni foliowej, nie rozkładaj/stawiaj
szklarni foliowej i skontaktuj się z dostawcą (jakiekolwiek uszkodzenie
niekompletnej folii nie jest objęte gwarancją).
Wszystkie małe części (śruby, nakrętki itp.) Należy przechowywać w
misce, aby nie zostały utracone.
Wybierz słoneczne i płaskie miejsce bez wystających przedmiotów. Folia
ma ochronę przed promieniowaniem UV, ale nie zalecamy umieszczania
folii w miejscu, w którym słońce świeci przez cały dzień.
Nie stawiaj szklarni foliowej na miejscu wystawionym na wiatr!
Nie buduj folii na glebach piaszczystych - problem z jej zakotwiczeniem.
Szklarnia foliowa musi stać na równej powierzchni na takim podłożu, aby
wytrzymać mocowanie folii w ziemi. Zalecamy utworzenie solidnej
podstawy, na której należy ją zainstalować, najlepiej betonową podstawę.
Strukturę folii należy wyrównać przed rozciągnięciem folii. Po
rozciągnięciu zamki błyskawiczne przy wejściu powinny zamykać się
płynnie bez użycia siły. Załaduj folię w ciepły, słoneczny dzień. Po
nałożeniu folii odczekaj 20-30 minut, aby ogrzać powietrze wewnątrz
szklarni foliowej. Po tym czasie, możesz rozpocząć rozciąganie folii. Po
rozciągnięciu folii brzeg wokół folii powinien być pokryty glebą lub
kamieniami.
Konstrukcja folii nie jest dostosowana do dodatkowych obciążeń
związanych na przykład z uprawą roślin. Zalecamy uprawę roślin na
prętach nośnych.

UWAGA

- szklarnie foliowe są testowane do prędkości wiatru 85 km / h. Przy

wyższych prędkościach wiatru (burze, orkany, itp.) mogą zostać uszkodzone,
tak jak inne konstrukcje ogrodowe. Wszelkie szkody powstałe w wyniku zdarzeń
zakwalifikowanych jako stopnie zagrożeń meteorologicznych 1,2 oraz 3 (takie
jak grad, wichury powyżej 75 km / h, powódź, powódź, śnieg itp.) NIE podlegają
gwarancji i nie można ich reklamować.

Opieka i konserwacja
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Do czyszczenia folii używaj tylko łagodnego mydła i miękkiej szmatki. Po
umyciu spłucz folię czystą wodą. Nie używaj środków czyszczących
zawierających rozpuszczalniki chemiczne lub produkty na bazie alkoholu
lub alkoholu .
Uważaj na zarysowania brudną szmatką lub brudną gąbką.
W żadnym wypadku materiał folii nie powinien stykać się z chemicznymi
środkami czyszczącymi i rozpuszczalnikami, z chemikaliami, takimi jak
benzyna (w tym techniczna), acetonem, tlenkiem, chlorem (np. Savo),
terpentyną, rozcieńczalnikami do farb i innymi.
ZAWSZE ZNISZCZY SIĘ FOLIĘ, JEŻELI UŻYWA SIĘ ŚRODKÓW czyszczących
i rozpuszczalników organicznych!

UWAGA! Folia nie może być pomalowana farbą ani nacierana!
(nawet gdy dostawca farby twierdzi, że farba jest kompatybilnym produktem i
można jej bezpiecznie używać z folia,prosimy tego nie robić, gdyż w takim
wypadku produkt traci swoja gwarancję.)
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NALEŻY CZYŚCIĆ FOLIE OKRESOWO Z ŚNIEGU I LIŚCI
NALEŻY PODDAWAĆ CIĄGŁEJ KONTROLI PRODUKT, NP. ŻE PRODUKT JEST
ZAKOTWICZONY POPRAWNIE I NIE DOCHODZI DO UWOLNIENIA SIĘ FOLI
LUB PROFILI METALOWYCH
NA OKRES ZIMOWY FOLIA POWINNA BYĆ ZDJĘTA SUCHA, I
MAGAZYNOWANA NA SUCHYM I ZACIEMNIONYM MIEJSCU, GDZIE
TEMPERATURA JEST POWYŻEJ PUNKTU ZAMRAŻANIA ( 0 ST. CEL. )
FOLIA POWINNA BYĆ ZDJĘTA NA ZIMIE, ABY MOGŁA BYĆ UŻYWANA PRZEZ
DŁUGI OKRES CZASU, USZKODZENIA SPOWODOWANE UŻYWANIEM FOLI
W ZIMIE NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI

