
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE - CORT FOARFECĂ DE
GRĂDINĂ

UN CUVÂNT DE INTRODUCERE

Felicitări pentru achiziționarea noului cort de grădină. Acum puteți utiliza cortul în mod
flexibil:pentru petreceri, pur și simplu ca protecție împotriva soarelui, ca adăpost, pentru
depozitare etc. Cortul nu este pentru uz comercial. Vă rugăm să țineți cont de următoarele
avertismente, astfel încât să nu părăsiți cortul pentru mult timp pentru o perioadă lungă de
timp.

IMPORTANT

Înainte de a utiliza cortul, citiți cu atenție instrucțiunile de asamblare și păstrați instrucțiunile
pentru eventuale pentru o referință ulterioară. Dacă dați sau împrumutați cortul cuiva, dați-i-l
întotdeauna acestuia, inclusiv prezentul manual.

SIGURANȚĂ

Cortul nu a fost testat pentru vânt și zăpadă. În aceste privințe, nu putem oferi niciun
garanții. Vă rugăm să acordați atenție prognozei meteo în astfel de cazuri, astfel încât să
puteți asigura și/sau demonta cortul la timp, dacă este necesar. Daunele cauzate de vânt
sau de intemperii nu se poate aplica garanția.

AVERTISMENTE

Corturile sunt folosite pentru cazare temporară și trebuie să fie demontate în caz de vreme
rea.

Vă rugăm să păstrați întotdeauna o distanță suficientă față de furtunuri și linii de gaz sau
electricitate. Fă-ți să postezi asta pentru a preveni deteriorarea site-ului, vă rugăm să
contactați autoritățile locale.

Atunci când se utilizează încălzitoare adecvate (pentru informații, vă rugăm să contactați un
magazin specializat), trebuie să mențineți o distanță minimă de 1,2 m față de orice material



de prelată. În niciun caz nu trebuie să nu ar trebui să facă focul deschis în cort sau să
utilizeze încălzitoare cu flacără deschisă.

Persoana care montează cortul este responsabilă pentru a se asigura că acesta este
ancorat în mod adecvat și că este bine fixat. Ancorarea este trebuie să fie verificat în mod
regulat pentru a asigura securitatea cortului în orice moment pentru a preveni deteriorarea
acestuia și că persoanele din apropiere nu sunt puse în pericol. O ancorare corectă crește
durata de viață a individului părți și cortul ca întreg.

Prelatele și acoperișul cortului nu trebuie să fie îngreunate de nimic, în caz de ploaie este
necesar să se verifice acoperișul pentru a se asigura că nu există nici un loc
apa nu se acumulează și nu deteriorează prelata sau construcția.

Depozitați piesele individuale în afara razei de acțiune a copiilor.

ATENȚIE!

Asigurați-vă că substratul este potrivit pentru scopurile dvs. Alegeți o suprafață plană pentru
cort.
Utilizați numai materialele furnizate. Nu atingeți pânzele și nu le modificați cu obiecte
ascuțite.
Buclele de cauciuc sunt o parte supusă uzării rapide. Cortul este potrivit pentru utilizare pe
termen scurt chiar și la temperaturi ușor negative. Cu toate acestea, foile trebuie depozitate
suficient de mult timp la o temperatură minimă de 10 ° C și răspândite la această
temperatură sau mai mică. În caz contrar, pot apărea rupturi pe pliuri.

Fiecare țară are propriile reglementări pentru construirea de corturi mobile și clădiri imobile.
Verificați cu autoritatea locală pentru a determina dacă sunt necesare permise pentru
utilizarea dvs. În multe țări este pentru posibilă permite dimensiunea decisivă a cortului.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Despachetați cutiile și verificați conținutul pachetului pentru a vă asigura că nu lipsesc piese.
Piesele metalice pot fi protejat de o peliculă subțire de ulei. Unele piese pot fi unse prea
mult. În așa dacă este necesar, luați o cârpă și ștergeți uleiul. Ne cerem scuze.

Dacă vreo piesă sau componente sunt defecte, nu asamblați cortul și contactați imediat
distribuitorul. Dacă asamblați cortul din piese defecte, pot apărea daune sau răni
suplimentare pentru care vânzătorul nu este responsabil și nu poate fi acoperit de garanție.

Lăsați puțin mai mult timp pentru a instala cortul pentru prima dată. De fiecare dată când
construiți, procesul va fi mai rapid. Principiu Construirea este simplă. Urmați ilustrațiile
noastre ale pașilor individuali. Trucuri cu elemente de fixare te rog înșurubați cu o cheie
hexagonală sau o șurubelniță fără fir la nivelul maxim 2 - economisiți material.

CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE



Nu folosiți agenți de curățare agresivi pentru a curăța pânzele. Folosiți doar o soluție ușoară
de săpun. Cortul nu trebuie să fie pliat și ambalate în stare umedă. Păstrați cortul uscat. Nu
efectuați nicio modificare a stâlpilor metalici: fie prin atașarea și/sau prin sudarea altor
materiale, prin realizarea de crestături și/sau prin deformarea materialului.

Manipulați piesele individuale cu grijă. La dezasamblare, utilizați din nou lista de ambalare și
verificați dacă nu există piesele care lipsesc, astfel încât totul să fie din nou disponibil data
viitoare când va fi asamblat.

Atunci când depozitați cortul, asigurați-vă că niciun alt obiect nu se află deasupra acestuia.

MEDIU INCONJURATOR

Contribuie la protecția mediului: Nu aruncați cortul sau orice parte a acestuia la
gunoiul municipal. Aduceți-l sau orice parte a cortului sau a cortului
reciclați-l la un punct de colectare oficial.

INSTRUCȚIUNI PENTRU MONTAREA UNUI CORT FOARFECĂ

PLIEREA CORTULUI

● asigurați-vă că cortul este perfect uscat!
● eliberați dispozitivele de fixare Velcro de pe acoperiș pentru a elibera acoperișul
● Apăsați balamalele pentru a glisa picioarele împreună
● trageți încet construcția la loc, îndepărtând prelata de acoperiș pe măsură ce

înaintați.




