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ГРАДИНСКИ ДЕКОРАТИВЕН КЛАДЕНЕЦ
Инструкции за сглобяване
Благодарим Ви, че закупихте този продукт. Искрено Ви желаем той да Ви радва дълго
и да допринесе към усилията Ви да създавате красота около Вас.
Нужни инструменти за сглобяването: отверка (и)
Препоръчваме Ви преди да започнете сглобяването на декоративния кладенец, да
извадите и подредите по групи (където има такива) всички части с цел прегледност и
установяване на евентуални липси.
1. Съберете заедно четирите страни на основата (К) с оставащите две (L). С
болтове от 40 мм (А) свържете две по две една за друга стените К, като
внимавате предварително пробитите полу-отвори в тях да се паднат един
срещу друг, в резултат на което след свързването им да се образуват отвори!
След това разположете двете свързани двойки от страните К една срещу друга
и за да оформите основата на кладенеца монтирайте между тях страните L!
2. Вземете двете носещи странични (J) и ги свържете посредством дървената ос
(F) като я вкарате в техните предварително подготвени отвори! Вкарайте
дръжката (I) в показващата се част на дървената ос и завийте в оста от
страната на дръжката един винт от 25 мм (D)!
3. Поставете предварително готовата основа (М) на дъното на декоративния
кладенец!
4. Поставете двете странични (J) отвътре във вече сглобената основа на
кладенчето така, че да опират дъното и да са срещу отворите, които се
образуваха при сглобяването на страниците (К)! След това ги прикрепете към
основата като използвате 4 болта от 50 мм (В), които да прокарате през
отворите на страниците (К) и на носещите странични (J)!
5. Поставете двете части за сглобяване на покрива (G) върху горната част на
изправената конструкция и пристегнете с 8 винта от 25 мм (С), като използвате
предварително подготвените отвори!
6. Прикрепете връхната снадка (Н) отгоре към центъра на покрива (където се
съединяват двете покривни половини), като за целта използвате 4 винта от 14
мм (Е) и предварително подготвените отвори!
Честито! Вашият декоративен градински кладенец е готов и можете да го разкрасите,
като поставите в него саксия с цъфтящи цветя.
Независимо, че Вашият декоративен градински кладенец е фабрично импрегниран, Ви
препоръчваме да нанасете финишен защитен слой лак (например яхтен лак) с цел да
удължите максимално живота на тази Ваша нова придобивка.

