
INSTRUKCIJA

PRIEŠ SURINKDAMI PASTOGĘ! PERSKAITYKITE INSTRUKCIJĄ!

1. Šiai konstrukcijai tinkamai sumontuoti ir įrengti reikia atidumo ir saugos. Rekomenduojame montavimo

metu laikytis saugos taisyklių. Įskaitant, bet neapsiribojant:

- Šalmai, apsauginiai drabužiai.

- Visų aukštyje dirbančių darbuotojų saugos diržai.

- Tinkamos kopėčios, aptvaras ir saugus naudojimas.

2. Būkite atsargūs su aplinka. Konstrukcijos danga apsaugo nuo įprastų krentančių lapų ir lengvų šiukšlių,

tačiau dideli,  greiti  ar aštrūs krentantys daiktai ir  pan., gali pradurti  ar įplėšti  dangos medžiagą. Todėl

laikykite  konstrukciją  atokiau  nuo  tokių  kenksmingų  objektų.  Būkite  atsargūs  naudodami  elektros  ir

šilumos šaltinius.  Nelaikykite šilumos šaltinių šalia brezento, saugokite nuo atviros liepsnos.

3. Pastogei įrengti pasirinkite dieną be vėjo. Labai sunku uždėti dangą pučiant stipriam vėjui.

4. Kuo greičiau pašalinkite visą ant pagrindinės dangos susikaupusį sniegą. Priešingu atveju, kai senas sniegas

ant stogo sukietėja, vėl pradėjus snigti labai padidėja stogo apkrova ir sugadina stogą.

5. Stenkitės konstrukciją, ypač jos pagrindą, išlaikyti sausą. Taip jos tarnavimo laikas bus ilgesnis nei laikant

ją drėgnomis sąlygomis.

6. Naudotojas turi būti atsakingas už trūkstamas dalis arba jų sugadinimą montavimo metu.

7. Nekeiskite  rėmo.  Nekabinkite  nieko,  išskyrus  pridėtas  dalis,  ant  rėmo.  Žala,  pasekminė  žala  arba

sužalojimai, atsiradę dėl netinkamo montavimo, pakeitimo, netinkamo naudojimo arba dėl sniego, vėjo ar

kitų  gamtos  reiškinių,  tenka  naudotojui.  Pastogė  nėra  skirta  ilgalaikiam  apgyvendinimui  ar  kitokiam

užėmimui.
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SURINKIMO PROCEDŪRA

1. Paruoškite  vietą  ir  padėkite  visas  konstrukcijos  dėžes  netoli  montavimo  vietos.   Prieš  pradėdami

patikrinkite dalis, kad įsitikintumėte, jog galima sumontuoti visus komponentus.

2. Pritvirtinkite pagrindą talpyklų viršuje.

3. Surinkite kiekvieną lanko grupę.

4. Pradėkite montuoti rėmą nuo galinio lanko, toliau surinkite pirmąjį vidinį lanką, grebėstus ir t. t.

5. Pridėkite, kad surinktumėte kitus lankus.

6. Uždėkite pagrindinę dangą ant rėmo.

Perskaitykite visas išsamias instrukcijas ir pranešimus, pateiktus šioje surinkimo instrukcijoje!

PRIEŽIŪRA IR REMONTAS

1. Jei naudojant netyčia buvo pažeistos kai kurios dalys arba danga, kreipkitės į vietinį tiekėją patarimo dėl

remonto arba pakeitimo, kad išvengtumėte tolesnių pažeidimų ir konstrukcija išliktų geros būklės.

2. Keisdami  dalis  įsitikinkite,  kad  visas  rėmas  ir  dalys,  sujungtos  su  pakeistomis  dalimis,  yra  gerai

pritvirtintos arba paremtos.

3. Taip  pat,  dangos montavimui  pasirinkite  dieną  be vėjo.  Prieš  pradėdami įsitikinkite,  kad visi  rėmo

varžtai ir įtempimo įranga yra gerai pritvirtinti. Nuimdami dangą pasirūpinkite, kad būtų nuimti susiję

lynai ir pan., ir kad pakeliui danga nebūtų užblokuota. Nenuiminėkite dangos naudodami sunkią, didelės

galios įrangą.

4. Norėdami prailginti dangos tarnavimo laiką, ant rėmo, kuris liečiasi su danga, uždėkite mažą izoliacinę

juostą arba putplasčio gumą (pasirūpinkite ja patys). Juosta ir putplasčio guma veikia kaip pagalvėlė,

siekiant išvengti dangos trynimosi per daugelį metų.

5. Periodiškai (kartą per pusmetį ar dažniau) konstrukciją reikia nuodugniai patikrinti ir prižiūrėti viduje ir

išorėje,  siekiant  užtikrinti,  kad ji  būtų tinkamai  įrengta  ir  pritvirtinta.  Įskaitant:  patikrinkite,  ar  visi

varžtai ir  techninės įrangos jungtys yra  savo vietose ir priveržti,  ar pagrindo plokštės vis dar tvirtai

pritvirtintos,  patikrinkite  ir  sureguliuokite  lynus,  jei  reikia,  nuvalykite  dangą  tinkamu plovikliu.  Jei

purvas ir nuolaužos ilgą laiką liks ant dangos, ji bus nepataisomai pažeista.

Dar kartą dėkojame, kad pasirinkote šį kokybišką produktą. 
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