
Domek dla owadów "Linda" Royal Gardineer (NX6256)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• hotel

• instrukcja obsługi.

Dane techniczne:

• materiał: wióry jodłowe, pędy bambusa, drewno sosnowe, eukaliptus

• wymiary: 26 x 11 x 7 cm

• waga: 460 g.

Szczegóły produktu

1. Wióry jodłowe

2. Siatka druciana jako ochrona przed ptakami

3. Laski bambusowe

4. Drewno sosnowe z otworami

5. Eukaliptus z otworami

Użytkowanie

Znajdź  miejsce  chronione  od  wiatru  i  deszczu,  gdzie  możesz  powiesić  lub  umieścić  hotel  dla

owadów. Hotel dla owadów powinien być umieszczony w nasłonecznionym miejscu, nie niżej niż

na wysokości kolan. Najlepiej, aby otwarta strona była skierowana na południowy zachód, południe

lub południowy wschód.

Wskazówki dotyczące obsługi

Pozostaw  hotel  dla  owadów  w  tym  samym  miejscu  przez  zimę.  W przeciwnym  razie  owady

opuszczą ją przedwcześnie i zginą.

WSKAZÓWKA

Hotel dla owadów nie powinien być malowany lub lakierowany, w przeciwnym razie

owady będą go unikać.



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.

• 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 trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.

Uwagi dotyczące zbycia

Ten  hotel  dla  owadów  z  naturalnych  materiałów  jest  produkowany  przez  firmę  posiadającą

certyfikat  zrównoważonej  uprawy  drewna.  Jeśli  chcesz  usunąć  naturalne  materiały  z

niezamieszkałego  już  hotelu  dla  owadów  do  kompostu  lub  odpadów  organicznych,  zaleca  się

wcześniejsze usunięcie części metalowych i tylnej płyty ze sklejki i wyrzucenie ich do odpadów.

UWAGA!

Przy demontażu należy podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa pracy, aby uniknąć

obrażeń (rąk i oczu).


