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Металевий садовий еко-сарай 

Керiвництво користувача / 

lнструкцiя з монтажу 

Розмiр: 6Ft х 4Ft / 2.0 m х 1.2 m 

- Вiльне пересування в capa'i
- Швидкий та легкий монтаж
- Надiйно укрiпленi стiни

- Широкi подвiйнi дверi
- Доступний у рiзних розмiрах

150 9001 :2008 

Зателефонуйте нам при вiдсутностi деталей або наявностi пошкоджень. 

0-800-300-108

Розмiри сараю: 

Приблизний Мiсце зберiгання Зовнiшнi розмiри Внутрiшнi розмiри 

розмiр Площа Об'см Базовий розмiр Дах з краю до краю , Вiд стiни до стiни 

см см см 

Ширина 191,7 202 187,6 

2 х 1,2 м 1,9кв. м 3 куб. м 
Глибина 111,7 122,2 100,3 

Висота 180,5 161,2 

" 

Вiдкритi дверi 

см 

88,5 

155 � 



Capa·i Duramax 

Обмежена восьмирiчна гарантiя 

ТОВ "Командор 2000" буде безкоштовно надавати запасну частину, у разi виникнення 
дефектiв матерiалiв та/ або виготовлення протягом восьми рокiв з дати покупки. 

Ця гарантiя поширюеться лише на початкового покупця. Перед гарантiею потрiбна 
квитанцiя про покупку або iнше пiдтвердження дати покупки. Hi в якому разi ми не будемо 
вiдшкодовувати витрати на пiдлогу, працiвникiв, встановлення або будь-якi iншi витрати, 
пов'язанi з цим. 

Ця гарантiя поширюеться лише на несправностi внаслiдок дефектiв матерiалу або 
виготовлення, що виникае пiд час звичайного використання, i не поширюеться на змiну 
кольору, що виникае внаслiдок нормального вивiтрювання або пошкодження, спричиненого 
неправильним використанням або нехтуванням, комерцiйним використанням, невиконанням 
iнструкцiй з монтажу та керiвництва користувача 
(включаючи належне закрiплення сараю), сил природи та iнших причин, якi поза нашим 
контролем. 

Претензi·1, передбаченi цiею гарантiею, повиннi бути зробленi протягом гарантiйного перiоду, 
зателефонувавши за номером 0-800-300-108. 

Ми залишаемо за собою право припинити чи змiнювати компоненти. Якщо компонент був 
знятий з виробництва або недоступний , 

Компанiя ТОВ "Командор 2000" залишае за собою право замiнити компонент однаково·1 
якостi, який може бути сумiсним. 

Обмеження та виключення 

Немае жодних експрес-гарантiй, крiм зазначених вище. Замовник не несе вiдповiдальностi 
за випадковi або непрямi пошкодження, спричиненi використанням цього продукту, або що 
виникае внаслiдок будь-якого порушення цiе·1 гарантП. Bci експрес-гарантi·1 обмежуються 
гарантiйним строкам, зазначеним вище. 



Перед початком ... 

ОБЕРЕЖНО 

Гострi _д 
кра"i �

1. Перевiрте мiсцевi будiвельнi кодекси щодо пiдстав, розташування тоща.
2. Виберiть мiсце, яке дае достатньо робочого простору навколо сараю.
3. Виберiть фундамент та систему опор.
4. Прочитайте та зрозумiйте посiбник користувача, який знаходиться

в упаковцi.
5. Повнiстю слiдуйте за всiма вказiвками та розмiрами.
6. Дотримуйтесь iнструкцiй, наведених у посiбнику, для правильного монтажу.
7. Переконайтеся, що всi деталi присутнi перед початком монтажу.
8. БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНI: дотримуйтесь iнструкцiй з технiки безпеки та

уникайте травм. (Див. внутрiшню сторiнку).
9. ПОВЕРХНЯ ПОВИННА БУТИ PIBHOIO: Переконайтеся, що рама

фундаменту лежить рiвно на землi. Якщо рама лежить не рiвно -
вирiвняйте П

1 О. Розмiстiть вмiст коробки за номером запчастини та перегляньте список. 
Переконайтесь, що у вас е всi необхiднi для вас запчастини сарая. 
Дивiться керiвництво користувача роздiл Список запчастин. 



Для вашо"i власно·1 безпеки, будь ласка, прочитайте та дотримуйтесь цих iнструкцiй пiд час складання 
сараю. 

1. Завжди одягайте робочi рукавички, довгi рукави та захиснi окуляри пiд час складання сараю.
Деякi частини сараю мiстять гострi кра"i i можуть призвести до травми.

2. Будьте обережнi з iнструментами, якi використовуються для складання сараю.
Ознайомтеся з работою всiх електроiнструментiв.

з. Дiтей i домашнi тварини слiд тримати подалi вiд мiсця складання, щоб уникнути будь-яких 
вiдволiкань та пошкоджень. 

0 

4. Використовуючи сходи, переконайтеся, що вони знаходяться на рiвнiй поверхнi.
повнiстю вiдкритi та надiйно зафiксованi.
Нiколи не зосереджуйте всю вашу вагу на даху або на будь-якiй iншiй частинi
сараю.

s. Не намагайтеся скласти сарай у вiтряний день. Панелi сараю можуть збитись
через вiтер, це робить роботу важкою i небезпечною.

� � 

IВАЖЛИВО 

lGr Одягайте захиснi окуляри для захисту ваших очей при використаннi будь-яко·� форми 
електроiнструменту. Не використовуйте електроiнструменти у вологому станi, щоб 
уникнути ураження електричним струмом. 

lGr Не використовуйте жодну частину сараю як засiб особисто·1 пiдтримки пiд час 
приеднання компонентiв пiд час складання. 



Сарай повинен бути зiбраний на надiйному фундаментi. Бетонна пiдкладка 
або великий розмiр бетонного кам'яного патiо рекомендуеться для пiдходящо·1 
пiдлоги. Переконайтеся, що вiн мiцний i рiвний i дасть змогу вiдвести воду. 
Базовий фундамент повинен бути щонайменше на 100 мм бiльшим, нiж розмiри 
сараю. Будь ласка, звернiться до першо·1 сторiнки посiбника користувача до 
зовнiшнiх розмiрiв сараю. Виробник не несе вiдповiдальностi за вибiр i 
будiвництво фундаменту. 

Для бетонно·1 основи пiдлоги пiдготуйте рiвень для мiцного шару основи 
з щебеню. Бетонна пiдкладка повинна бути товщини вiд 100 мм до 125 мм. 
Дайте ·1й добре висохнути мiнiмум 48 годин. 

Ваш сарай повинен бути мiцно закрiплений до бетонно·1 пiдкладки або 
великих бетонних кам'яних квадратiв, щоб захиститись вiд пошкодження 
сильними вiтрами. 

Догляд та обслуговування 

Хоча цей сарай не потребуе будь-якого технiчного обслуговування, слiд подбати про 
те, щоб збiльшити термiн служби. 
ДАХ: тримайте дах чистим вiд листя та снiгу. Великi обсяги снiгу та листя на даху 
можуть пошкодити сарай, що робить йога небезпечним. Не наступайте на дах. 
Стiни: Не кладiть будь-якi предмети на стiновi панелi сараю. 
ДВЕРI: Закрийте дверi, щоб запобiгти пошкодженню вiтром. 
КРIПЛЕННЯ: регулярно перевiряйте ваш сарай на вiльнi шурупи, болти, гайки i т. д. 
При необхiдностi пiдтягнiть. 
ВЛАСТИВОСТI: при змiнi температури в сара·1 накопичуеться конденсат. Гарна 
вентиляцiя допоможе уникати вологи 
ПОРАДА: Некоррозiйне ущiльнення корисне для герметизацП сараю. 

НЕ зберiгайте хiмiкати, якi використовуються для очищення басейну у capa"i. 
Легкозаймистi та корозiйнi речовини слiд зберiгати в герметичних контейнерах. 



Ваш сарай повинен бути мiцно закрiплений до бетонно·1 пiдкладки або 
великих бетонних кам'яних квадратiв, щоб захиститись вiд пошкодження 
сильними вiтрами. 

Догляд та обслуговування 

Хоча цей сарай не потребуе будь-якого технiчного обслуговування, слiд подбати про 
те, щоб збiльшти термiн служби. 
ДАХ: тримайте дах чистим вiд листя та снiгу. Великi обсяги снiгу та листя на даху 
можуть пошкодити сарай, що робить його небезпечним. Не наступайте на дах. 
Стiни: Не вiдкладайте будь-якi предмети на стiновi панелi сараю. 
ДВЕРI: Закрийте дверi, щоб запобiгти пошкодженню вiтром. 
КРIПЛЕННЯ: регулярно перевiрте ваш сарай на вiльнi шурупи, болти, гайки i т. д. 
При необхiдностi пiдтягнiть. 
ВЛАСТИВОСТI: при змiнi температури в сара·1 накопичуеться конденсат. Гарна 
вентиляцiя допоможе уникати вологи 
ПОРАДА: Некоррозiйне ущiльнення корисне для герметизацi·1 сараю. 

�---------



Список деталей � 

Примiтка. Перед встановленням перевiрте наявнiсть всiх деталей. 

код юльюсть код юльюсть 

BLC 1 RFCK 1 
BRC 1 TSLC 1 
BSC 2 TSRC 1 
BBFC 2 BDSC 2 
ECJ 1 DSSC 2 
DCLC 1 DSCC 4 

DCRC 1 GPVJ 2 
ABLC 1 GPS 2 
ABRC 1 WSJ 3 

ASK 2 WCFJ 2 
scc 1 WCBJ 2 
SSB 1 WFJ 2 
SLC 1 RP1J 2 
SRC 1 RP2J 2 
RSK 1 GPLJ 2 
RS1K 1 GPRJ 2 
RF1J 2 DPLC 1 
RF2J 2 DPRC 1 
RFSA 2 

АКСЕСУАРИ 

код юльюсть 

BS 4 

он 2 

FC 2 

те 4 

TS 4 

vc 4 

PW 2 Slabs 

РС 3 Slabs 

WST 2 mtrs 

S1 161 

S2 22 

S3 54 

ПРОФIЛI 

�[В 
BLC, BRC, BSC ABLC, ABRC, 

RF1J,RF2J, 
RFSA 

86 
BBFC ECJ 

�� 
DCLC DCRC 

[с] 
'---s=cc,--------, дsк 

@][1] 
SLC, SRC SSB 

DJ[c] 
RSK RS1K 

шв 
TSLC, TSRC, RFCK 

BDSC 

�[SJ 
GPS DSSC, DSCC 

GPVG 

ВАЖЛИВО: ВИКОРИСТОВУЙТЕ РУКАВИЧКИ 3 МЕТОЮ ЗАПОБIГАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ. 



IНСТРУМЕНТИ, ЯКI ВАМ ЗНАДОБЛЯТЬСЯ 

Рукавички Акумуляторна 
дрель 
Викрутка 
Кутник
Захист для очей 
8-ми ступінчаста драбина 
Регульованi плоскогубцi 
Рiвень - 1 м
Рулетка

Примiтка: Використовуйте гвинти лише пластиковими шайбами над попередньо 
пофарбовано'i поверхнi 

Примiтка: Перед початком встановлення, звернiться до роздiлу Безпека i Попередження 

ВАЖЛИВО: ВИКОРИСТОВУЙТЕ РУКАВИЧКИ 3 МЕТОЮ ЗАПОБIГАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ. 
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ВАЖЛИВО: ВИКОРИСТОВУЙТЕ РУКАВИЧКИ 3 МЕТОЮ ЗАПОБIГАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ 



Покласти плоскi планки 2 х 4 
(розмiр 2" х 3 1/2", 50х88,9) 

Сарай DuraMax повинен бути встановлений на дерев'янiй 
платформi або на бетонному фундаментi. 

Використовуйте дерев'янi дошки розмiром 2" х 4 "  (фактичний розмiр 2" х З 1/2", 
50мм х 88,9мм), щоб створити рамну платформу, яка мае зовнiшнiй розмiр 
46" х 761/2" (1168,4 мм х 1943,1 мм) ) 
Використовуючи дошки CDX З/4"(19мм), розмiстiть "ix так , щоб утворити тверду основу, 
як показано на малюнку. Фундамент мае бути квадратним i рiвним. 

Дерев'яна платформа (не входить в комплект) 

Нижче наведено список пиломатерiалiв i розмiрiв, якi вам знадобляться. 
Дерев'янi рейки: 

Зеа 2" х 3 1/2" х 69 1/2"(50 мм х 88,9 мм х 1765,3 мм) 
2еа 2" х 3 1/2" х 46" (50 мм х 88,9 мм х 1168,4 мм) 

Примiтка: якщо сарай складаеться на дерев'янiй платформi на грунтi, 
використовуйте набiр для закрiплення. 

''Е 

� 11 ,:::: 

1. 691/2" (1765.3mm) 

761/2" (1943.1mm) 
761/Z' (1943.1mm) 

ПРИМIТКА: ВИКОРИСТОВУЙТЕ РУКАВИЧКИ 3 МЕТОЮ ЗАПОБIГАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ 



Бетонна основа 

Сарай повинен бути побудований на мiцному фундаментi. Бетоннi майданчики або великi бетоннi 
внутрiшнi кам'янi квадрати рекомендовано для основи. Переконайтеся, що вiн мiцний i рiвний. 
Стандартно фундамент повинен бути щонайменше на 100 мм бiльше розмiру сараю. Будь ласка, 
звернiться до першо"i сторiнки посiбника користувача, щоб дiзнатись зовнiшнi розмiри. 

Виробник не несе вiдповiдальностi за вибiр та будiвництво фундаменту 
Примiтка. Для бетонно"i пiдкладки, пiдготуйте шар основи з щебеню. Потiм бетон слiд налити до 
товщини вiд 100 до 125 мм. Дайте висохнути щонайменше 48 годин. 

ПРИМIТКА: ВИКОРИСТОВУЙТЕ РУКАВИЧКИ 3 МЕТОЮ ЗАПОБIГАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ 
































































