
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ = Χρήσιμες Πληροφορίες



ΠΡΟΣΟΧΗ: Το προϊόν αυτό κατασκευάζεται με υλικά υψηλής 
ποιότητας. Οι κατασκευές ShelterLogic® Corp.  προσφέρουν αποθήκευ-
ση και προστασία από φθορές που προκαλούνται από τον ήλιο, την 
ελαφριά βροχή,  τα ελαφρά χιόνια και τα περιττώματα των πτηνών ή 
μικρών ζώων. Αγκυρώστε σωστά την κατασκευή ShelterLogic® Corp. 
Η σωστή αγκύρωση, το καλά τεντωμένο κάλυμμα και η διατήρηση του 
κκαθαρό από χιόνι και σκουπίδια είναι ευθύνη του καταναλωτή. 
Παρακαλούμε να διαβάσετε και να κατανοήσετε τις λεπτομέρειες της 
εγκατάστασης και τις προειδοποιήσεις  πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση.
 Αν έχετε ερωτήσεις, καλέστε τον αριθμό εξυπηρέτησης πελατών που 
αναφέρεται παρακάτω.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Πριν την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε όλους τους 
τοπικούς δημοτικούς κώδικες σχετικά με την εγκατάσταση προσωρινών 
κκατασκευών. Επιλέξτε προσεκτικά τη θέση της κατασκευής σας.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Φυλάσσετε την κατασκευής σας μακριά από ηλεκτρικά 
καλώδια. Ελέγξτε για άλλες γραμμές γενικής χρήσης, κλαδιά δέντρων 
ή άλλες δομές. ΜΗΝ εγκαθιστάτε την κατασκευής σας κοντά σε στέγες 
ή σε άλλες κατασκευές που θα μπορούσαν να επιβαρύνουν με χιόνι, 
πάγο ή υπερβολική ροή υδάτων στην κατασκευή σας. ΜΗΝ κρεμάτε 
αντικείμενα πάνω στο προϊόν.

ΠΡΟΕΙΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. ΜΗΝ καπνίζετε ή 
χρησιμοποιείτε συσκευές ανοιχτής φλόγας (συμπεριλαμβάνονται σχά-
ρες, φριτέζες,  μαγκάλια,  κλπ.) μέσα ή γύρω από το προϊόν. ΜΗΝ απο-
θηκεύετε εύφλεκτα υγρά (βενζίνη, κηροζίνη, προπάνιο κλπ.) μέσα ή 
γύρω από αυτό το προϊόν. Μην εκθέτετε το πάνω μέρος ή τις πλευρές 
του προϊόντος σε ανοιχτή φωτιά ή άλλη πηγή φλόγας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να είστε ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ κατά την ανέγερση του 
ππλαισίου. Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γυαλιά κατά την εγκατάσταση.
Στερεώστε τους πόλους κατά τη συναρμολόγηση. Προσοχή στα άκρα 
των πόλων.

H ΣΩΣΤΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ.
Η ShelterLogic® Corp. δεν είναι υπεύθυνη για ζημιά στην κατασκευή ή 
το περιεχόμενο από πράξεις της φύσης. Κάθε κατασκευή που δεν είναι 
αγκυρωμένη με ασφάλεια έχει τη δυναταγκυρωμένη με ασφάλεια έχει τη δυνατότητα να το πάρει ο αέρας μακριά 
προκαλώντας ζημιά και δεν καλύπτεται από καμία εγγύηση.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: Τα αυθεντικά ανταλλακτικά και 
αξεσουάρ της ShelterLogic® Corp. διατίθενται από το εργοστάσιο, συμπε-
ριλαμβανομένων σετ αγκύρωσης για σχεδόν οποιαδήποτε κατασκευή, 
καλύμματα αντικατάστασης, σετ τοίχων και περίφραξης, σετ εξαερισμού 
κκαι φωτός, εξαρτήματα πλαισίου, πόρτες με φερμουάρ άλλα αξεσουάρ. 
Όλα τα αντικείμενα αποστέλλονται από το εργοστάσιο απευθείας στην 
πόρτα σας.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΙΤΗΜΑΤΑ- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ:
ΗΠΑ: 1-800-524-9970
ΔΙΕΘΝΩΣ: 001-860-945-6442
ΚΑΝΑΔΑΣ: 1-800-559-6175ΚΑΝΑΔΑΣ: 1-800-559-6175
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΔΕΥ-ΠΕ 8:00 π.μ.-8:00 μ.μ.,
ΣΑΒ-ΚΥΡ 8:00 π.μ. - 4:30 πμ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Ένα σφιχτά τεντωμέ-
νο κάλυμμα εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και απόδοση. Να διατη-
ρείτε πάντοτε τεντωμένο το κάλυμμα. Το χαλαρό ύφασμα μπορεί να επιτα-
χύνει την φθορά του υφάσματος του καλύμματος. 
Αφαιρέστε αμέσως Αφαιρέστε αμέσως κάθε συσσωρευμένο χιόνι ή πάγο από τη δομή της 
οροφής με μια σκούπα, σφουγγαρίστρα ή άλλο αντικείμενο μαλακής όψης. 
Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την αφαίρεση του χιονιού  από το κάλυ-
μμα - πάντα να το αφαιρείτε εξωτερικά της κατασκευής. ΜΗΝ χρησιμοποιεί-
τε αιχμηρά εργαλεία όπως τσουγκράνες ή φτυάρια για την αφαίρεση του 
χιονιού. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει διατρήσεις στο κάλυμμα. ΜΗΝ 
χρησιμοποιείτε λευκαντικά ή σκληρά λειαντικά προϊόντα για να καθαρίσετε 
ττο κάλυμμα του υφάσματος. Το κάλυμμα καθαρίζεται εύκολα με ήπιο 
σαπούνι και νερό.

ΕΓΓΥΗΣΗ: Αυτό το προϊόν φέρει περιορισμένη εγγύηση για ελαττώ-
ματα στην κατασκευή. Η ShelterLogic® Corp. εγγυάται στον Αρχικό Αγορα-
στή ότι αν χρησιμοποιηθεί και εγκατασταθεί σωστά, το προϊόν και όλα του 
τα σχετικά εξαρτήματα δεν παρουσιάζουν ελαττώματα από τον κατασκευα-
στή για περίοδο 90 ημερών για το υφασμένο κάλυμμα, τα πάνελ και το 
ππλαίσιο. Η περίοδος εγγύησης καθορίζεται από την ημερομηνία αποστολής
από την ShelterLogic® Corp. για άμεσες αγορές από το εργοστάσιο ή την 
ημερομηνία αγοράς από εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή (παρακαλούμε 
κρατήστε ένα αντίγραφο της απόδειξης αγοράς σας). Σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί ότι το προϊόν ή τα σχετικά εξαρτήματα του είναι ελαττωματικά 
ή λείπουν κατά τη στιγμή της παραλαβής, η ShelterLogic® Corp. θα 
επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει, αν το επιθυμείτε, τα ελαττωματικά μέρη 
χχωρίς καμία επιβάρυνση στον αρχικό αγοραστή. Τα ανταλλακτικά ή τα επι-
σκευασμένα εξαρτήματα καλύπτονται για το υπόλοιπο της αρχικής περιόδου
περιορισμένης εγγύησης. Όλα τα έξοδα αποστολής θα είναι ευθύνη του 
πελάτη. Πρέπει να κρατήσετε τα αρχικά υλικά συσκευασίας για  την 
επιστροφή. Εάν αγοράσατε από έναν τοπικό αντιπρόσωπο, όλες οι αξιώ-
σεις σας θα πρέπει να συνοδεύονται από το αντίγραφο της αρχικής 
απόδειξης. Μετά την αγορά, συμπληρώστε και επιστρέψτε την κάρτα 
εγγύησης για την εγγραφή εγγύησης για την εγγραφή του προϊόντος. Για περισσότερες λεπτομέρειες, 
ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης. Αυτή η εγγύηση παρέχει συγκεκριμένα 
νόμιμα δικαιώματα και ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα τα οποία 
διαφέρουν από κράτος σε κράτος.
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