
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A SOLARULUI 

Avertisment de siguranță 

- În timpul asamblării, vă recomandăm să folosiți echipament de protecție (îmbrăcăminte și 

încălțăminte de lucru, mănuși de lucru sau ochelari de protecție). 

- Profilele metalice pot avea muchii ascuțite! Prin urmare, fiți atenți atunci când le manipulați. 
 

- Nu asamblați pe timp de vânt sau ploaie. Atenție - evitați contactul benzilor metalice cu liniile 

electrice. 
 

- Eliminați în siguranță toate ambalajele din plastic și păstrați-le departe de copii. 
 

- Solarul trebuie să stea pe o suprafață plană. Nu vă sprijiniți sau mișcați cutia în timpul 

construcției! 

- Împiedicați accesul copiilor la locul de instalare, deoarece șinele din profil metalic pot avea 

muchii ascuțite. Se recomandă construirea solarului cu două persoane. 

- Nu construiți solarul într-un loc expus la vânt, în special la rafale de vânt. 
 

- Nu încercați să asamblați solarul dacă sunteți obosit, sub influența medicamentelor sau dacă 

suferiți de amețeli. 

- Atunci când utilizați scara, asigurați-vă că respectați avertismentele de siguranță ale 

producătorului. Dacă folosiți unelte electrice, urmați instrucțiunile producătorului. 

- Nu depozitați în solar, cum ar fi un grătar de grădină sau un alt grătar pe care tocmai l-ați 

folosit, aparat de sudură sau alte aparate electrice sau cu gaz fierbinți. Asigurați-vă că nu 

există cabluri sau țevi vizibile sau ascunse, etc., pe sol sau în pământ înainte de ancorare. 

- Aveți grijă la cablurile electrice, de exemplu cele de la mașinile de tuns iarba din grădină, 

pompe etc. 
 

Observații generale 

- Se recomandă construirea în două persoane. 

- Înainte de a începe să asamblați solarul, asigurați-vă că toate piesele enumerate în aceste 

instrucțiuni sunt incluse în pachet. Verificați în prealabil fiecare piesă în parte și aranjați-le în 

mod clar și accesibil. Este important să nu amestecați piesele. 

- Dacă lipsește o parte a solarului, nu montați în niciun caz și contactați furnizorul (orice 

deteriorare a unui solar incomplet din cauza intemperiilor nu este acoperită de garanție). 

- Păstrați toate piesele mici (șuruburi, piulițe etc.) în tavă pentru a nu se pierde. 

- Alegeți o locație însorită și plană pentru solar, fără obiecte suspendate. Folia solarului nu are 

protecție UV, așa că nu este recomandabil să expuneți solarul lumina directă a soarelui toată 

ziua. 

- Nu așezați solarul într-un loc expus la vânt! 



- Nu construiți solarul pe soluri nisipoase - ar exista probleme cu ancorarea. Acesta trebuie să 

fie așezat pe o suprafață plană, pe un subsol care să poată susține ancorarea. 

 

Îngrijire și întreținere 

- Utilizați numai o soluție de săpun delicat și o cârpă moale pentru a curăța solarul. După 

spălare, clătiți solarul cu apă curată. Nu utilizați produse de curățare care conțin solvenți 

chimici sau produse pe bază de alcool (de exemplu, Iron sau Okena). 

- Aveți grijă să nu zgâriați cu o cârpă sau un burete murdar. 

 
- În niciun caz materialul nu trebuie să intre în contact cu detergenți și solvenți chimici, 

substanțe chimice precum benzina (inclusiv cea de calitate tehnică), acetona, Toulen, clorul 

(de exemplu, Savo), terebentină, diluanți pentru vopsele etc. 

- UTILIZAREA DETERGENȚILOR ȘI A SOLVENȚILOR ORGANICI VA DISTRUGE ÎNTOTDEAUNA 

FILMUL! 

 

- ATENȚIE! Solarul nu poate fi vopsit cu nici o vopsea sau lac! (chiar dacă furnizorul de vopsea 

susține că este un produs compatibil) 

- ÎNDEPĂRTAȚI REGULAT ZĂPADA ȘI FRUNZELE DE PE FOLIE. 

 
- VERIFICAȚI ÎN PERMANENȚĂ DACĂ ANCORAREA ESTE BINE ÎNFIPTĂ ÎN SOL ȘI DACĂ 

STRUCTURA NU ESTE SLĂBITĂ 

- ÎNDEPĂRTAȚI FOLIA IARNA ȘI DEPOZITAȚI-O USCATĂ ÎNTR-UN LOC USCAT ȘI ÎNTUNECAT, 

UNDE TEMPERATURA SĂ FIE PESTE ZERO GRADE. 



 



 


