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RO ANCORARE

Suprafete dure

Suprafete moi

Igloo-ul dvs. trebuie fixat la sol la 20 de puncte în apropierea punctelor de conectare (așa cum se arată în figura de mai jos).
• Înainte de fixare, asigurați-vă că solul este nivelat și că cercul de bază nu este înclinat până la o formă eliptică.
• Pe suprafețele dure, cum ar fi betonul, puntea din lemn, etc., utilizați clemele metalice cu șuruburi adecvate.

 Înainte de fixare, asigurați-vă că solul este nivelat și că cercul de bază nu este înclinat până la o formă eliptică.
• Pe terenuri mai moi, cum ar fi solul, peluza, etc. folosiți saci de greutate de bază pentru a fixa Igloo la sol.
• Igloo poate fi tras de forța vântului, răsturnat sau mai rău, rupt în bucăți. Pentru a evita daunele cauzate de vânt, este obligatoriu să 
folosiți cele 14 pungi cu greutate de bază.

     Umpleți întotdeauna sacii 
de greutate cu nisip fin și uscat. 
Greutate (fiecare): aproximativ 
15 kg la umplere.
Greutate (set total): aproximativ 
200 kg la umplere.

       Poziționați pungile pentru greutate 
ca în figură. Acoperiți suporturile de bază 
pentru o distribuție uniformă a greutății.

       Legați fiecare sac în trei puncte cu nod 
strâns. Sacii de greutate se conectează la 
cadru cu noduri atunci când sunt utilizate 
pentru a preveni mișcarea/ ridicarea.

SACII DE BAZA CU GREUTATE
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RO INSTALAREA HUSEI

             Despăturiți husa pe o suprafață curată și netedă, ca în figură. Țineți husa departe de obiecte cu margini 
tăioase sau vârfuri ascuțite (bețe, pietre), pentru a preveni deteriorarea. Dacă temperatura aerului exterior este sub 
+ 10°C, păstrați-vă husa la temperatura camerei până când sunteți gata de instalare.

             Așezați husa peste cadru astfel 
încât fermoarul ușii să fie orientat spre 
interior. Atașați cureaua din vârful husei 
la îmbinarea din cel mai înalt punct al 
cadrului. 

Închideți fermoarul de pe ușă din interior. Aliniați ușa 
și ferestrele husei cu cadrul. 
Atașați ...
 ... cureaua superioară a fermoarului la îmbinarea 
superioara a deschiderii de intrare a cadrului.
 ... bretelele la tijele din jurul ferestrelor.
 ...curelele din jurul marginii inferioare a capacului la 
stâlpii de baza.

             Țineți coada husei stratului 
exterior ca în figură.

              Ridicați coada husei și 
inversați-o glisând peste cadru.

              Țineți coada husei, trageți 
ușor uniform și strângeți husa. 

         Trageți straturile marcate pe 
ambele părți în mod egal până când 
acoperă exact jumătate din suprafața 
totală.

              Deschideți fermoarul ușii din 
interior. 
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RO AVERTIZARE

Ancorare Rezistența la vânt

Rezistența la zăpadă

Dezasamblarea Igloo-ului

 Rezistență la căldură și UV

Igloo-ul dvs. trebuie fixat la sol în 20 de puncte în apropierea 
punctelor de conectare (p.20)! 

În condiții adecvate * Igloo rezistă condițiilor de vânt puternic 
(scara Beaufort 6 - până la 50 km / h).
*Ancorat corespunzător pe suprafețe dure sau cu saci de bază pe su-
prafețe moi, toate orificiile de aerisire și fermoarele ușilor sunt închise.
Îndepărtarea husei transparente este recomandată dacă există o 
alertă de furtună sau uragan (scara Beaufort 7 și în sus). 

Igloo are o capacitate maximă de încărcare cu zăpadă de 40 kg. 
Când înălțimea zăpezii din vârf depășește 15 cm, este
recomandat să îndepărtați zăpada pentru a proteja Igloo-ul.
Puteți folosi o mătură pentru a îndepărta zăpada.

Capacul poate fi deteriorat dacă intră în contact cu țigările și alte surse de flacără.
Nu spălați la mașină, înălbitor, uscați, călcați sau curățați chimic. Folosiți o cârpă umedă din microfibră pentru curățarea capacului.

Pentru a dezasambla Igloo, urmați pașii de asamblare în ordine 
inversă (de la pasul 16 la pasul 1). Îndepărtați toate îmbinările de 
pe suporturi. Stalpii pot fi umezi, asadar folosirea unor mănuși de 
grădină vă va ajuta să măriți aderența.

Structura Igloo-lui este stabilă la temperaturi cuprinse între 
-20°C și +60°C și rezistă expunerii la soare până la indicele UV 5. Cu 
toate acestea, în zilele însorite de primăvară - vară, când tempera-
tura exterioară este peste +10°C, temperatura aerului interior poate 
crește la niveluri de căldură excesive (+60°C).
Aceste condiții pot afecta structura Igloo-lui, mobilierul din 
interior sau animalele de companie și plantele dvs.
Lumina soarelui este transmisă întotdeauna în unghi drept pe tot 
parcursul zilei timp de patru sezoane, oferind energie 
maximă în cupole. Când temperatura exterioară depășește +10°C, 
este RECOMANDAT să monitorizați temperatura 
interioară, să mențineți orificiile de aer deschise în timpul zilei și să 
îndepărtați complet husa transparenta dacă temperatura 
interioară depășește +40°C. 
Protejarea husei de radiații UV ridicate îi va prelungi durata de viață.
Dacă această recomandare nu este respectată, vor exista 
inevitabile daune cauzate de căldură a oricărui mobilier din 
interior sau a animalelor de companie și a plantelor. 
În astfel de cazuri, HANSEN nu va fi răspunzătoare pentru daunele 
cauzate de căldură și nu oferim o garanție împotriva unor astfel de 
daune datorate utilizării necorespunzătoare.



RO GARANȚIE

Garantăm că materialele și manopera fiecărui Igloo vor rezista utilizării pentru 
care au fost concepute.
Garanția legală de doi ani se aplică tuturor produselor noastre de la data 
la care bunurile au fost predate. Ori de câte ori este posibil, vom căuta să 
reparăm și să oferim piese de schimb înainte de a înlocui produsul.
Nu ne asumăm nicio răspundere în cazul în care produsul își pierde utilitatea 
intenționată ca urmare a uzurii normale sau a utilizării necorespunzătoare 
(de exemplu, îngrijire necorespunzătoare, ancorare incorectă, utilizare în alt 
scop decât cel pentru care a fost conceput). Un produs care prezintă semne 
de uzura in timp (țesătură care a devenit subțire, s-a estompat sau a dezvoltat 
lacrimi, un fermoar care nu se mai prinde, cătușe, etc.) este adesea rezultatul 
unei defecțiuni naturale. Vom lua în considerare aceste aspecte atunci când vă 
evaluăm reclamațiile de garanție.


