
OGRODOWY TUNEL FOLIOWY
(model: PM-1162)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że 
będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. W instrukcji obsługi opisano zasady efektywnego 
użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym 
momencie. Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

Przeznaczenie i sposób użycia
Tunel foliowy ze stelażem można łatwo i szybko zmontować bądź rozmontować, dlatego idealnie 
nadaje się do wykorzystania sezonowego. Od frontu znajduje się otwór wejściowy z dwoma 
suwakami. Materiał zasłaniający otwór można zrolować i przymocować w górnej części, co może być 
bardzo przydatnym podczas letnich upałów, kiedy to rośliny wymagają lepszej cyrkulacji powietrza.

Materiał i wymiary
Pokrycie stanowi wysokiej jakości folia polietylenowa (140 g/m²).
Stalowe, malowane elementy ramy gwarantują długą żywotność produktu.
Wymiary (w przybliżeniu): 210 x 179 x 250 cm
Pokrycie: 5,25 m²

Ostrzeżenia
1. Nie wolno stawiać tunelu w sąsiedztwie otwartego ognia ani innych źródeł gorąca. Zale-
camy ustawianie tunelu od strony zawietrznej w stosunku do źródła ognia. Zmniejszy to ryzyko 
kontaktu iskier z pokryciem tunelu. Nie wolno wstawiać źródeł gorąca do wnętrza tunelu.
2. Tunel foliowy należy stawiać w odpowiednim otoczeniu na płaskiej powierzchni. Tunel powi-
nien być ustawiony w miejscu osłoniętym od wiatru tak, aby nie był narażony na kontakt z 
mocnymi jego podmuchami. Namiot należy zakotwić przy pomocy linek i śledzi (elementy nr 
10 – zob. wykaz).
3. Nie wolno stawiać tunelu pod dolną krawędzią dachu (okapem), aby nie narażać go na 
przygniecenie zsuwającą się większą ilością śniegu.
4. Dolną część konstrukcji należy zakotwić do podłoża śledziami, znajdującymi się w opakowa-
niu (element nr 10 – zob. wykaz).
5. Po zakończeniu sezonu letniego namiot należy rozmontować i przechowywać w suchym 
miejscu. Produkt nie nadaje się do użytku całorocznego.
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Wykaz elementów:

Opis elementów:
1 do 7 i 9 = elementy konstrukcji, 8 = półka, 11 = folia (tworzywo sztuczne), 10 = śledzie i 
linka mocująca, A do E = elementy montażowe

Montaż
Konstrukcję należy zmontować tak, jak to pokazano na rysunku powyżej. Następnie na konstrukcję 
należy nałożyć folię i przymocować ją do konstrukcji za pomocą wszytych tasiemek. Namiot należy 
zakotwić do podłoża przy pomocy śledzi i linek mocujących (element nr 10 – zob. wykaz). 
Uwaga: Zalecamy, aby montaż wykonywały dwie dorosłe osoby.

SERWIS
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą.
Podczas użytkowania produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji 
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obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie 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.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem.

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.
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