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• Επαναφοτιζόμενο Δράπανο (μεταβλητή ταχύτητα)
• Κατσαβίδι καρυδάκι ή γαλλικό κλειδί
• Σουβλί (για να βοηθήσετε να ευθυγραμμιστούν οι τρύπες)

• Γάντια εργασίας
• Γυαλιά προστασίας
• Κατσαβίδι σταυρού Νο. 2 (Προτιμώμενη μαγνητική μύτη)
• Πένσα

ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ

Παρακάτω είναι μια λίστα με τα εργαλεία που θα χρειαστείτε για τη συναρμολόγηση.

ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ Ή ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Πριν ξεκινήσετε διαβάστε προσεκτικά και παρακολούθηστε όλα τα βήματα, αυτό θα σας βοηθήσει να κάνετε τη συνα-
ρμολόγηση γρηγορότερα και ευκολότερα. Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όλα τα εξαρτή-
ματα του μπαούλου. Αν τα εξαρτήματα λείπουν ή έχουν υποστεί ζημιά, συμπεριλάβετε τον αριθμό μοντέλου του 
μπαούλου αποθήκευσης και επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών στο 1-800-851- 1085 ή στο 
ηλεκτρονικό κατάστημα assist@arrowsheds.com.

• Συνιστούμε δύο άτομα να συνεργαστούν για τη συναρμολόγηση του μπαούλου
 αποθήκευσης. Αυτό θα κάνει τη συναρμολόγηση γρηγορότερη και ευκολότερη.

προσοχή στους
          ανέμους

• ΜΗΝ επιχειρήσετε να συναρμολογήσετε το μπαούλο αποθήκευσης μια θυελλώδη μέρα.
Τα μεγάλα πάνελ μπορούν να πιάσουν τον άνεμο σαν ένα "πανί", προκαλώντας τα να 
χτυπηθούν γύρω γύρω καθιστώντας τη συναρμολόγηση δύσκολη και μη ασφαλή.

ΟΧΙ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ
ΣΤΟ ΧΩΡΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τον τόπο εργασίας σας κατά τη 
διάρκεια της συναρμολόγης. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να βοηθήσουν στη 
συναρμολόγηση.

ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ • Προσοχή με τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στη συναρμολόγηση του Μπαούλου σας

Να είστε ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τη λειτουργία όλων των ηλεκτρικών εργαλείων.

• Πρέπει να προσέχετε όταν χειρίζεστε διάφορα κομμάτια του Μπαούλου Αποθήκευσης 
διότι κάποια έχουν αιχμηρές άκρες. Παρακαλούμε να φοράτε γάντια εργασίας, γυαλιά 
προστασίας και μακριά μανίκια κατά τη συναρμολόγηση ή την εκτέλεση οποιασδήποτε 
.συντήρησης στο Μπαούλο σας.

Οι προφυλάξεις ασφαλείας ΠΡΕΠΕΙ να τηρούνται ανά πάσα στιγμή σε όλη τη διάρκεια της κατασκευής 
                                               του μπαούλο αποθήκευσης.
ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΑΚΡΕΣ

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ...
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Φυλλάξτε αυτές τις οδηγίες συναρμολόγησης και το εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά.

Λάβετε υπόψη ότι ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιεσδήποτε συνέπειες που οφείλονται 
σε μη σωστή συναρμολόγηση σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες συναρμολόγησης ή για ζημιές λόγω καιρικών 
συνθηκών ή Θεομηνίες.

Συνδετήρες:
Ελέγχετε τακτικά τις βίδες, τα μπουλόνια, τα παξιμάδια κ.λπ. και σφίγγετε κατά περίπτωση.
Γενικά:
• Σφράγισμα με σιλικόνη μπορεί να γίνει για στεγανοποιήση σε σε όλο το μπαούλο αποθήκευσης.

• Δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά. Αυτό δεν είναι ένα κουτί παιχνιδιών. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο 
ασφυξίας, μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν μέσα στο δοχείο.

• Προσέξτε όταν το μετακινείτε πλήρως φορτωμένο. Το μπαούλο δεν προορίζεται για τη μεταφορά βαρέων 
αντικειμένων. Αυτό το προϊόν συνιστάται για σταθερή αποθήκευση.

• Αφαιρέστε τις γρατζουνιές ή τις εγκοπές και οποιαδήποτε περιοχή ορατής σκουριάς όσο το δυνατόν συντομό-
τερα. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι χωρίς υγρασία, λάδια, ή βρωμιά και στη συνέχεια εφαρμόστε μια ομοιό-
μορφη στρώση υψηλής ποιότητας βαφής.
• Κάποιες εταιρίες χρωμάτων έχουν προϊόντα για αντιμετώπιση και κάλυψη της σκουριάς. Εάν εμφανιστεί 
σκουριά στην επιφάνεια του μπαούλου σας, συνιστούμε να επεξεργαστείτε τις περιοχές αυτές το συντομότερο 
δυνατόν, ακολουθώντας τις οδηγίες του προμηθευτή χρωμάτων σας.

• Να φυλάσσετε το μπαούλο αποθήκευσης καθαρό από φύλλα και βρωμιά που μπορεί να συσσωρευτούν και να 
συγκρατήσουν υγρασία. Αυτά μπορούν να προκαλέσουν διπλή βλάβη δεδομένου ότι αποβάλουν οξύ καθώς 
αποσυντίθενται.

• Αποφύγετε τη στίλβωση ή την απόξεση της επιφάνειας επίστρωσης, μέσα και έξω.

Οι προφυλάξεις προστασίας κατά της σκουριάς μπορεί να σας βοηθήσουν να σταματήσετε την ανάπτυξη της 
γρήγορα μόλις εμφανιστεί.
• Μην στέκεστε πάνω στο καπάκι.

ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΙΑΥΡΩΤΙΚΩΝ Ή ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Για μακράς διαρκείας αποτέλεσμα καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια. Συνιστούμε το πλύσιμο με ένα διάλυμα ήπιου 
σαπουνιού. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε πλυστικό μηχάνημα, λευκαντικά, αμμωνία ή καυστικό καθαριστικό για να καθαρίσετε 
το μπαούλο αποθήκευσης. Συνιστάται ιδιαίτερα, περιοδικά, η χρήση σπρέι αυτοκινήτου με κερί στο εξωτερικό εάν 
βρίσκεστε σε περιοχή με υψηλά επίπεδα υγρασίας ή παράκτιο κλίμα.

Τα καύσιμα πρέπει να αποθηκεύονται σε αεροστεγή δοχεία σχεδιασμένα ειδικά για αποθήκευση καυσίμων.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ...
Εξωτερική φροντίδα:
















