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Domek narzędziowy SkyLight - 6x8

x2

4 mm

1/8”

www.palramapplications.com

Instrukcja Montażu

W razie pytań i wątpliwości skontaktuj się z najbliższym 
sklepem Leroy Merlin

Approx. Dim.
231L x 194W x 215H cm / 91” L x 76.3”W x 84.6”H



 

Uwaga:

Pamiętaj, że błyszcząca strona panelu jest stroną wewnętrzną .

Aby zapewnić maksymalną wytrzymałość, ważne jest, aby 
przeprowadzać śruby przez brzeg górnej krawędzi panelu.

Dolna krawędź panelu powinna być oparta na podłożu, z 
uwzględnieniem zakrycia podłogi.

Etap 3: 
Przed zamocowaniem panelu profilem zamkniętym, należy się upewnić, że panel 
mieści się w rowku i nawiercić otwór na pierwszy wkręt (krok 3a). Rozciągnąć 
panel po drugiej stronie, tak aby zachodził na profil, przewiercić otwór na drugi 
wkręt (krok 3a) i tak dalej dla następnych wkrętów umieszczanych wzdłuż profilu 
(krok 4).

Uwaga: Należy mocować profile do paneli odpowiednią stroną , wg opisu 
podręcznika!

Etap 7 + 13: 
Przed włożeniem panelu do profilu #7377 zwróć uwagę na kierunek, wg opisu 
kroków 7a/13a.

Etap 22: 
Upewnij się, że wkręt przechodzi przez panel i ramę. 

Etap 29: 
Profil #7362 powinien być przełożony przez panel i sięgać aż do pierwszej łaty 
brzegu dachu #7402
Etap 33: 
Montując dach szklarni upewnij się, że cała struktura wchodzi w specjalne gniazda 
dachowe.

Etap 50: 
Proszę zamontować w zależności od rodzaju nawierzchni, drewno - śruba, beton - 
wall plug / śruba kotwica. Średnica ślimaka powinny wynosić co najmniej 4 mm.

   W przypadku oznakowania symbolem informacji, patrz dodatkowe 
informacje dla danego etapu montażu.

    Ikona ta oznacza, że instalator zawarty jest w pakiecie produktu.

Czego będziesz potrzebował
Aby zmontować tę szklarnię (brak w pakiecie)

PL

Zanim rozpoczniesz montaż te szklarni, przeczytaj uważnie instrukcje.
Wykonaj czynności w porządku sugerowanym w instrukcji. 
Przechowuj instrukcję na przyszłość.

Przed rozpoczęciem

 W trakcie montażu

 Na niektórych etapach montażu bardzo wskazana jest pomoc drugiej osoby. 

 Posortuj elementy i sprawdź je według załączonej listy.

 Szklarnia powinna być ustawiona i zmontowana na wypoziomowanym gruncie.

 W czasie montażu należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo
Aby zapewnić jej stabilność, szklarnia powinna być umiejscowiona i zmontowana 
na wypoziomowanym terenie. Upewnij się, że rodzaj kotwiczenia jest 
odpowiedni dla rodzaju gruntu.

Niektóre części posiadają ostre metalowe brzegi. Ostrożnie obchodź się z 
takimi komponentami. Podczas montażu lub naprawy, zawsze używaj rękawic 
ochronnych, okularów oraz długich rękawów.

Nie przeprowadzaj takich prac w wietrzne lub mroźne dni. Jeśli używasz drabiny 
lub narzędzi elektrycznych, upewnij się, że przestrzegasz stosownych zaleceń 
producentów tych urządzeń.

Nie stawaj na dachu.

Nie przechowuj w szklarni gorących przedmiotów, takich jak rozgrzane grille, 
palniki itp.

Nie opieraj ciężkich lub ostrych przedmiotów o ściany szklarni.

Aby zapobiec uduszeniu, nie pozwalaj małym dzieciom bawić się materiałami 
opakowań.
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