
OGRODOWY NAMIOT FOLOWY FLORA
model nr: BG-F-00395

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 przyszłości. 
Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
Opis i sposób użycia
Namiot foliowy można łatwo i szybko zmontować bądź rozmontować, dzięki czemu idealnie 
nadaje się do użytku sezonowego. Z przodu namiotu znajduje się otwór wejściowy z dwoma 
zamkami i siatką. Można ją zrolować i zamocować w górnej części, co docenisz zwłaszcza 
podczas gorących dni. Boczne ściany namiotu wyposażono w okienka wentylacyjne dla lepszej 
cyrkulacji powietrza.
Materiał i wymiary
Wysokiej jakości tkanina polietylenowa (135 g /m²). Stalowa rama zabezpieczona 
powierzchniowo gwarantuje długą żywotność namiotu foliowego. Średnica rurek: 16 mm.
Wymiary (w przybliżeniu): Sz. x Wys. x Dł. = 140 x 94 x 180 cm
Ostrzeżenia
1. Nie wolno ustawiać namiotu w sąsiedztwie otwartego ognia ani innych źródeł ciepła. 

Zalecamy stawianie namiotu od strony zawietrznej w stosunku do źródła ognia. Obniża to 
ryzyko kontaktu iskier z poszyciem namiotu. Nie wolno umieszczać źródeł gorąca we wnętrzu 
namiotu foliowego.

2. Namiot foliowy należy stawiać w odpowiednim miejscu na płaskiej powierzchni. Powinien stać 
w miejscu osłoniętym od wiatru, gdzie nie będzie narażony na ekstremalne jego podmuchy.

3. Nie wolno stawiać namiotu pod krawędzią dachu (okapem), ponieważ istnieje tam ryzyko 
osuwania się większych ilości śniegu.

Montaż
Przed rozpoczęciem montażu sprawdź kompletność elementów konstrukcyjnych i montażowych, 
zob. poniżej.
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ZAHRADNÍ FÓLIOVNÍK FLORA
model č.: BG-F-00395

NÁVOD K POUŽITÍ

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto  
výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní používání 
výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití. Před sestavením fóliovníku si nejprve 
pečlivě přečtěte tento návod.

Popis a použití
Plachtový fóliovník lze snadno a rychle sestavit a demontovat, proto je ideální pro  
sezónní použití. V čelní části fóliovníku je vstupní otvor se dvěma zipy a síťkou. Je možné jej 
srolovat a v horní části upevnit, což oceníte zejména při vysokých letních teplotách. Pro lepší 
cirkulaci vzduchu jsou boční stěny foliovníku vybaveny větracími okénky.

Materiál a rozměry
Kvalitní polyethylenová tkanina (135g /m²). Ocelový rám s povrchovou úpravou zaručuje  
dlouhou životnost fóliovníku. Průměr trubky: 16 mm.
Rozměry (cca): Š x V x D = 140 x 94 x 180 cm

Upozornění
1.  Fóliovník nikdy neumisťujte vedle otevřeného ohně ani jiných zdrojů tepla. Doporučujeme fó-

liovník vždy umístit na stranu proti větru od ohně. Snížíte tak riziko dopadnutí žhavých uhlíků 
na fóliovník. Zdroje tepla neumisťujte ani uvnitř fóliovníku.

2.  Pro stavbu fóliovníku vyberte vhodné místo s rovným terénem. Fóliovník by měl být instalo-
ván na nějakém závětrném místě, kde nebude vystaven extrémním větrným poryvům.

3.  Fóliovník neumisťujte pod hranu střechy (okap), kde hrozí sesuv většího množství sněhu.

Instalace
Před instalací foliovníku zkontrolujte kompletnost konstrukčních a spojovacích dílů, viz. níže.
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Konstrukci sestavte dle vyobrazení níže a nasaďte plachtu a upevněte jí ke konstrukci pomocí 
všitých provázků.

SERVIS
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení.  
Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci ne-
bude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu  
k použití. 

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE
-  na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů pod-

léhajících běžnému opotřebení )
-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným 

použitím apod.)
-  na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodné-

ho příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při 
přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.
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Zmontuj konstrukcję zgodnie z poniższym rysunkiem, załóż na nią poszycie i przymocuj je za 
pomocą wszytych tasiemek.

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 ruchomych 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, używania 

nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.
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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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.
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