
Domek / karmnik dla wiewiórek Royal Gardineer (ZX8076)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• 1x płyta podstawy

• 1x ściana tylna z otworem

• 2x panel boczny

• 1x front drewniany

• 1x płyta  dachowa +  metalowy zawias  z  4

śrubami

• 1x podkładka z tworzywa sztucznego

• 11x śruby montażowe

• instrukcja obsługi.

Dodatkowo potrzebne: śrubokręt.

Dane techniczne:

• materiał: drewno do karmienia, płyta z tworzywa sztucznego (PE), blacha dachowa

• wymiary: 290 x 250 x 120 mm

• waga: 490 g.

Szczegóły produktu

1. Zawias

2. Dach pokryty blachą

3. Szyba plastikowa

4. Domek do karmienia

5. Miejsce dla zwierząt

Montaż

WSKAZÓWKA

Drewno karmnika jest nieobrobione. Nałóż trochę organicznego oleju do drewna, aby

przedłużyć jego żywotność.

1. Przykręć obie ścianki boczne najpierw do ścianki tylnej, a następnie do ścianki dolnej.



2. Następnie przykręć panel przedni pomiędzy panelami bocznymi.

3. Przykręć metalowy zawias najpierw do panelu górnego, a następnie dopasuj go do panelu

tylnego.

4. Włóż podkładkę z tworzywa sztucznego.

Użytkowanie

1. Wypełnij karmnik orzechami, owocami dzikiej róży, szyszkami jodłowymi lub sosnowymi.

UWAGA!

Nie  należy  używać  migdałów,  ponieważ  zawierają  kwas  pruski,  ani  owoców  lub

warzyw, ponieważ wilgoć może powodować pleśń.

2. Zamontuj  karmnik  stosunkowo  wysoko  na  drzewie  lub  na  balkonie,  tak  aby  zwierzęta

mogły spokojnie jeść i nie były niepokojone przez wrogów, takich jak kuny czy koty. Do

montażu należy wykorzystać otwór w tylnej ścianie.

3. Upewnij się, że miejsce jest dobrze chronione przed deszczem i śniegiem.

Czyszczenie

Regularnie  czyść  karmnik,  aby  zapobiec  chorobom.  Możesz  również  wyłożyć  ją  gazetą  dla

ochrony.

Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z

produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Podczas użytkowania produktu należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Wszelkie  modyfikacje  i  naprawy  urządzenia  lub  akcesoriów  mogą  być  wykonywane

wyłącznie przez producenta lub osoby przez niego upoważnione.

• Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Produkt należy przechowywać z dala od wilgoci i ekstremalnego ciepła.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.


