INSTRUCTIUNI DE MONTAJ
SERA DIN ALUMINIU SI POLICARBONAT “GREEN”
DIMENSIUNI (L x l x H): 244x305x223 cm
Ref. SR 3024J

1

2

3

4

5

NOTA DE CITIT CU ATENTIE SI DE PASTRAT
Din cauza procesului de îmbunătățire continuă, produsul pe care l-ați primit poate să fie puțin diferit
față de cel descris. Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de montajul și utilizarea serei.

SERA ALUMINIU “GREEN” (LxlxH) 244x305x223 cm
SR 3024 J
IMPORTANT
Citiți cu atenție instrucțiunile cu mare atenție și respectați-le cu meticulozitate la montajul serei
Urmați instrucțiunile de montaj în ordinea prezentată
Păstrați instrucțiunile de montaj ale produsului
INSTRUCTIUNI DE SECURITATE
Pe timpul montajului serei sau a oricărei intervenții ulterioare efectuate asupra acesteia, vă recomandăm să purtați
mănuși de lucru, ochelari de protecție și haine cu mâneci lungi pentru a evita rănirile cauzate de piese tăietoare
Nu permiteți accesul copiilor sau a animalelor în perimetrul locului de montaj al produsului pentru a evita
accidentele
Nu uitați să respectați regulile de bază privind securitatea în muncă, principalul risc care poate să apară este cel
al căderii de pe scară, în cazul în care folosiți una (pierderea echilibrului, alunecarea scării)
Asigurați-vă că suprafața pe care montați sera este perfect plană și liberă. Nu vă rezemați de seră până nu este
complet montată. Nu vă urcați niciodată pe acoperișul serei.
Nu atingeți cablurile electrice rupte
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Fiți atenți și rămâneți concentrați în timpul montajului. Nu începeți să montați sera dacă sunteți obosiți, dacă luați
medicamente care scad vigilența, dacă ați consumat alcool sau suferiți de vertij.
Nu încercați să finalizați montajul serei dacă vă lipsesc piese. Toate piesele parțial montate pot fi deteriorate chiar
și de un vânt slab.
Nu montați sera pe timp de ploaie, umiditate ridicată sau vânt. Panourile mari prezintă un risc important de a fi
ridicate de vânt făcând lucrul dificil și periculos.
Sera nu este proiectată pentru utilizare industrială ci pentru una casnică.

NU STOCATI PRODUSE CHIMICE IN INTERIORUL SEREI. MATERIALELE
COMBUSTIBILE SAU COROZIVE TREBUIE STOCATE IN SPATII VENTILATE,
SPECIAL DESTINATE ACESTUI SCOP.
INSTRUCTIUNI GENERALE DE INSTALARE SI INTRETINERE
PREGATIREA LOCULUI DE MONTAJ
Zona în care se va instala sera trebuie să fie curată, liberă și perfect plană. O zonă de montaj aglomerată, cu
umiditate mare sau chiar mlăștinoasă poate prezenta risc de rănire în timpul montajului. Este recomandat să se
evite zonele de trecere. Debarasați zona de montaj de toate obiectele, substanțe grase sau alte deșeuri. Asigurațivă că nu există cabluri la sol în zona de montaj. Zona de montaj degajată trebuie să fie mai mare decât suprafața
finală a serei pentru a putea deplasa și manevra cu ușurință diferitele piese componente ale serei. Asigurați-vă
că după montaj, ușile serei pot fi complet deschise și că există suficient loc împrejurul serei pentru a putea verifica
ușor panourile serei din exterior. Articolele fierbinți cum ar fi grătarele recent utilizate, torțe, aparate de încălzit la
exterior nu pot fi depozitate în seră.
Nu instalați sera în zone expuse la vânturi violente. Este de preferat un loc însorit suficient, degajat de arbori.
Evitați ca acoperișul să fie acoperit de zăpadă, frunze sau alte deșeuri vegetale.

FUNDATIA
Vă recomandăm să faceți o placă de beton pentru a instala sera. Cade în responsabilitatea dumneavoastră fixarea
serei la sol în așa fel încât să fie în siguranță imediat după montajul ei, ținând cont de fenomenele atmosferice
specifice regiunii dumneavoastră. Izolați sera (materialele de etanșare nu sunt furnizate). Daca nu faceți o placă
de beton, asigurați-vă că terenul pe care montați direct, este unul solid și folosiți elementele de bază din metal
perforat.
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MONTAJ
Pentru a ușura instalarea, vă recomandăm să începeți cu baza. Asigurați-vă că baza este în poziție perfect
orizontală și că toate unghiurile sunt la 90º
Sera trebuie să fie instalată în totalitate. Părțile neasamblate pot conduce la deteriorarea gravă a produsului. Nu
înclinați și nu împingeți sera în timpul construcției. Nu strângeți prea tare piulițele înainte de a asambla complet
toate panourile de policarbonat.
Construcția serei necesită prezența a cel puțin 2 persoane (3 sau 4 ore). Una dintre ele trebuie să poziționeze și
să țină piesele în timp ce cea de-a doua persoană manipulează uneltele și fixează șuruburile.
Părțile acoperite cu o folie de protecție transparentă trebuie plasate către exterior. Desprindeți câte 5 cm. de folie
de pe tot perimetrul plăcilor de policarbonat înainte de a le instala. Desprindeți toată folia imediat ce ați terminat
instalarea serei.
Recomandăm folosirea siliconului de uz exterior pentru a sigila părțile inferioare ale plăcilor de policarbonat pe
profilul de jos de aluminiu. Nu este necesară utilizarea siliconului când partea de jos a plăcii de policarbonat și
baza de aluminiu aderă foarte bine.
Înainte de a începe construcția verificați conținutul coletelor primite și comparați-l cu lista de piese. Toate piesele
sunt etichetate iar dumneavoastră trebuie să le separați, identificați și să vă asigurați că nu lipsește nimic.
Fiți atenți la piesele mici (șuruburi, piulițe, etc) și puneți-le într-o cutie pentru a nu le rătăci.

UȘILE
Verificați ca ramele ușilor să fie libere de orice obstacol care ar putea împiedica deschiderea sau închiderea
corectă și completă. Țineți ușile serei închise pentru a evita daunele cauzate de vânt.

ÎNTREȚINERE
Curățați la intervale regulate exteriorul serei pentru a asigura o viață lungă a produsului. Mențineți sera curată și
uscată. Spălați-o cu apă curată, fără detergent. Reparați imediat toate zgârieturile apărute în timpul montajului
sau ulterior cu produse special destinate acestui lucru.

UNELTE NECESARE
Manevrați uneltele necesare cu precauție și conform cu manualele lor de utilizare. Pregătiți să utilizați următoarele
unelte și materiale: șurubelniță electrică, poanson, metru, scară, un ciocan mare, foarfece, nivelă, mașină de
găurit, mastic din silicon și aplicator pentru acesta și lubrifiant.
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GARANTIE
În cazul în care sesizați un defect al produsului trebuie să comunicați în scris după cum urmează:
- care sun piesele lipsă sau defecte așa cum figurează în instrucțiunile de montaj
- faceți o descriere minuțioasă a defectului și atașați fotografii
- furnizați o copie a facturii de achiziție
Produsul nu trebuie returnat pentru a fi completat cu piesele lipsa iar piesele defecte trebuie păstrate pentru a
putea fi puse la dispoziția vânzătorului.
Daca reclamația este fondată piesele lipsă sau defecte vor fi furnizate pe cheltuiala vânzătorului.
Dacă se estimează necesitatea vizitării șantierului iar reclamația nu este fondată, cheltuielile aferente vor fi puse
în sarcina cumpărătorului.

EXCLUDERI DE GARANTIE
Garanția produsului se limitează la schimbarea pieselor defecte sau la piesele lipsă. Perioada de garanție începe
de la data achiziției. Piesele defecte trebuie păstrate în starea lor inițială.
Garanția se pierde în următoarele cazuri:
▪
piese care sunt montate greșit
▪
piese care sunt modificate
▪
piese defecte care au fost montate
▪
piese care au fost reparate de cumpărător și montate
▪
piese care au fost defectate după achiziționare
Garanția nu acoperă daunele cauzate de transport, stocarea necorespunzătoare, instalarea, utilizarea și
întreținerea care nu corespund indicațiilor furnizate în instrucțiunile de montaj sau pentru rațiuni care nu depind
de fabricant.
Nu sunt acoperite de garanție următoarele:
uzura normală a produsului
lucrări de extindere sau modificări ale serei
demontarea si reinstalarea serei
forța majoră, inundații, catastrofe naturale, vânt puternic, accidente, acte de violență și alte evenimente
asemănătoare.
Furnizorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru pagubele cauzate direct sau indirect de produse sau părți
ale produsului defecte.
Costurile de instalare, de transport sau cauzate de întârzieri de livrare nu sunt în sarcina furnizorului.
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ASIGURAREA PRODUSULUI
La cumpărarea produsului, luați în calcul sa-l declarați asigurătorului dumneavoastră pentru a fi acoperit în cazul
condițiilor meteorologice deosebite care pot duce la deteriorarea produsului sau alte pagube.
Cade în sarcina dumneavoastră fixarea la sol corespunzătoare a produsului și blocarea elementelor care se
deschid în caz de vânt puternic. Furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru deteriorarea produsului de
fenomene climatice sau altele, independente de furnizor.

IMPORTANT
Recomandările, atenționările și instrucțiunile din prezentul manual nu pot acoperi toate situațiile care pot apare.
Garanția acoperă piesele furnizate pentru 24 luni de la achiziție.
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INVENTARUL PIESELOR COMPONENTE – LISTA B
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PLAN DE MONTAJ
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PLAN DE MONTAJ PENTRU PANOURILE DIN POLICARBONAT
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PLAN DE MONTAJ
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PLANUL DE MONTAJ AL PANOURILOR DIN POLICARBONAT
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HOBBY METAL SRL
Piatra Neamt
E-mail: hobbymetalnt@gmail.com
www:

https://hobby-garden.ro/
Tel.: 0728 - 044021
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