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DREWUTNIA, WIATA NA DREWNO OPAŁOWE
INSTRUKCJA OBSŁUGI (Zasady montażu)

Model: PM-1265
Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu 
prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i przestrzeganie zawartych 
w niej zaleceń. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w 
przyszłości.
Montaż wymaga udziału dwóch osób i trwa około 2 godziny.

Dodatkowe wzmocnienie ścian

PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU
Rozpocznij od dokładnego zapoznania się z instrukcją obsługi. Ważne informacje 
oraz użyteczne porady ułatwią pracę i uczynią ją mało skomplikowaną.
Zalecenia zawarte w instrukcji obsługi zawierają wszystkie istotne informacje 
dotyczące tego modelu drewutni. Przed rozpoczęciem pracy dokładnie zapoznaj 
się ze wszystkimi zasadami montażu. W trakcie montażu wykonuj czynności w 
prawidłowej kolejności, aby osiągnąć zadowalający wynik. Przed rozpoczęciem 
montażu upewnij się, że produkt jest kompletny.

W TRAKCIE MONTAŻU MOGĄ BYĆ POTRZEBNE  
NASTĘPUJĄCE NARZĘDZIA

Podczas przekładania blach oraz, gdy istnieje możliwość kontaktu  
z ich krawędziami należy nosić mocne rękawice.

ROZPOCZYNAMY OD PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁANIA
Obserwuj pogodę:
Upewnij się, że w dniu, w którym masz zamiar zbudować drewutnię, nie prognozuje się opadów ani porywistego wiatru. 
NIE WOLNO rozpoczynać montażu w trakcie wietrznej pogody ze względu na możliwość uszkodzenia paneli lub zranienia osób. 
Podczas montażu na mokrym i grząskim podłożu należy zachować szczególną ostrożność. 
Praca zespołowa:
Montaż drewutni powinien być przeprowadzony przez co najmniej dwie osoby. Jedna z osób przytrzymuje elementy konstrukcji 
lub panele, a druga może wtedy za pomocą narzędzi skręcać elementy. 

Wybór miejsca
Należy unikać sąsiedztwa zwisających elementów, ponieważ np. spadające połamane gałęzie mogą stanowić potencjalne zagrożenie.
Małe drzewka, krzewy lub płoty znajdujące się w okolicy mogą być pomocne i funkcjonować jako osłona przed wiatrem.

Przygotowanie miejsca
Miejsce należy przygotować tak, aby podstawa wiaty była ustawiona poziomo (sprawdź poziomicą). Podstawa może być wykonana 
z impregnowanego drewna, kostek lub betonu, aby chronić konstrukcję wiaty przed wilgocią. Drewutnia nie jest przeznaczona do 
ustawiania bezpośrednio na trawniku. Ważne jest, żeby krawędzie podstawy były uniesione nad ziemią, aby nie stały w wodzie. Przed 
zamontowaniem wiaty na podstawie należy odczekać do wyschnięcia betonu. Dolną część ramy należy przykręcić do podstawy.

Ostre krawędzie
Uważaj na ostre krawędzie. W trakcie montażu lub pracy z poszczególnymi elementami noś mocne rękawice, długie rękawy  
i okulary ochronne.
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WAŻNE WSKAZÓWKI:
Poproś o pomoc dodatkowe osoby:  jdużo łatwiej jest przytrzymywać elementy, podawać narzędzia itd., gdy mamy kogoś do 
pomocy. Niektóre etapy montażu wymagają jednoczesnego podniesienia całej konstrukcji przez dwie osoby. Nie wymaga to 
dużego wysiłku, jednak wygodniej wykonuje się to większą ilością osób.
Zarezerwuj sobie odpowiednią ilość czasu: częstym wynikiem pośpiechu są błędy i nieprawidłowy montaż. Jeżeli nigdy wcześniej 
nie montowałeś podobnej konstrukcji, postawienie tej wiaty może zająć większość dnia. Miej pod ręką odpowiednie narzędzia.
Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie potrzebne elementy. Dobrze dociągnij wszystkie 
nakrętki i upewnij się, że wszystkie są dokręcone. Za pomocą poziomicy sprawdź, czy konstrukcja jest prawidłowo zmontowana.
Podczas montażu przejdź po kolei wszystkie etapy opisane poniżej.
Przygotuj wszystkie elementy konstrukcji (zob. rys. poniżej), materiały montażowe i narzędzia w pobliżu miejsca montażu.



ETAP 1

Montaż podstawy

Díl Číslo Počet
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ETAP 2

Montaż ram i paneli ściennych

Díl Číslo Počet

Díl Číslo Počet
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ETAP 3

Montaż wzmocnień

Díl Číslo Počet
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ETAP 4

Montaż dachu

Díl Číslo Počet
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ETAP 5

Prace wykończeniowe

Díl Číslo Počet
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Parametry techniczne:
Wymiary: 163 x 154 x 88 cm
Masa: 17,4 kg
Pojemność wiaty: 1,6 m3

Ochrona środowiska naturalnego
Po upłynięciu okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do 
odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie 
przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu 
negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. 
Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej 
likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy 
przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji 
lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających 
się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie 
itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją 
obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych 
akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym 
produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego 
przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji 
obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu 
produktu.


