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ГРАДИНСКА ГОТИЧЕСКА АРКА
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), ролетка, (дървен) чук
Препоръчваме Ви преди да започнете сглобяването на арката, да извадите и подредите по
групи (където има такива) всички части с цел прегледност и установяване на евентуални
липси.
За Ваше улеснение може да сглобите арката в хоризонтално
легнало положение и след това внимателно да я изправите.
Влагозащитните връзки можете предварително да ги поставите за
няколко минути в гореща вода, за да се отпуснат малко и да станат
по-еластични, с което ще се улесни поставянето на местата им при
монтажа.
1. Прекарайте Т-образните връзки (В) през правите тръби (А) и
поставете влагозащитните връзки (С) както е показано в
ляво на чертежа, за да можете да сглобите след това осемте
прави тръби (А)! Поставете влагозащитните връзки
наполовина над мястото за връзка на тръба А, така че при
съединяването и с друга тръба А, другата половина на
влагозащитната връзка да покрие и началото на втората
тръба и по този начин връзката между двете тръби да бъде
влагозащитена!
2. Прикрепете извитите тръби D и Е по същия начин и
съединете горните им части една за друга с приложените
болтове и гайки (J)! Поставете и горните Т-образни връзки !
3. Съединете двете половини на арката с напречните тръби
(F), като ги вкарате в пригодените за това отвори на Тобразните връзки (В)!
4. Поставете конусните върхове (Н)!
5. Поставете арката на предвиденото и място и маркирайте
позицията на краката и върху земята! След това я
отдръпнете в страни и посредством приложеното колче
(тръба) и чук, направете дупки с дълбочина 38 см! След това
поставете краката на арката в направените дупки и
затъпчете добре около краката на готическата арка!
6. Направете внимателно финална настройка на напречните
тръби на арката (F), след което фиксирайте окончателно Тобразните връзки (В) с приложените самонарезни винтове (I)
за тръбите, върху които са поставени!
Честито! Вашата готическа арка е готова и може да пуснете по
нея растения, които са сходни с показаните върху кутията и.
Тази Ваша нова придобивка може да декорирате красиво и през
зимата – например с гирлянди, топки, камбанки и/или лампички
за външна употреба.

