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WSTĘP 

Przeczytaj uważnie instrukcję rozkładania, aby się z nią zapoznać i dobrze zruzumieć zasady 

montażu namiotu. Niewłaściwe rozkładanie może spowodować uszkodzenia materiału i stelaża. 

Uszkodzenia takie nie są obięte gwarancją.  

 

W celu zapewnienia opytmalnego zabezpieczenia przed przemakaniem namiotu szwy tropiku 

zostały zalaminowane. W przypadku uszkodzenia laminacji możesz dokonać naprawy poprzez 

użycie kleju do szwów wokół uszkodzenia. Ważne jest aby klej nie dostał się na ząbki zamków. 

Może to spowodować ich nieprawidłowe działanie. Używaj kleju do szwów gdy namiot jest suchy. 

Zalecamy pozostawić szwy do wyschnięcia na 48 godzin. W tym czasie nie należy składać tropiku. 

Jego wcześniejsze złożenie może spowodować sklejenie materiału i jego uszkodzenie.  

 

UŻYTKOWANIE 

Namioty wykonane są przede wszystkim z materiałów syntetycznych to może powodować 

kondensację pary wodnej po wewnętrznej stronie tropiku. Zjawiska tego nie należy mylić  

z przeciekaniem tropiku namiotu. W przypadku wystąpienia kondensacji pary wodnej wewnątrz 

namiotu zaleca się zwiększyć wentylację namiotu poprzez otwarcie wywietrzników na górze 

tropiku oraz niedomykanie wejścia w sytuacjach kiedy tylko jest to możliwe. Wejścia do namiotu 

nie kieruj w stronę wiatru. Zamki otwieraj używając obu rąk.  

 

DBAŁOŚĆ O NAMIOT 

Materiał namiotu może ulec osłabienu na skutek długotrwałego oddziaływania promieni 

siłonecznych oraz ptasich odchodów. Wszelkie odpady pochodzenia organicznego znalegające  

na tropiku należy niezwłocznie usunąć. Jeżeli rozkładasz namiot na dłuższy okres pamiętaj, aby 

wybierać możliwie zacienione miejsca. W przypadku gromadzenia się wody na dachu namiotu 

należy go niezwłocznie usunąć. 

Po zakończonym korzystaniu namiot przed spakowaniem do torby transportowej należy oczyścić z 

zabrudzeń oraz dokładnie osuszyć jego dach i ściany boczne. Producent nie ponosi 

odpowiedzialności za powstanie odbarwień spowodowanych przechowywaniem wilgotnego bądź 

zabrudzonego namiotu. 

Zalecane jest, aby tropik namiotu był impregnowany po każdorazowym użytkowaniu.  

 

WARUNKI POGODOWE ZALECENIA 

Namiot skonstruowany jest z lekkich elementów. Namiot można użytkować przy różnych 

prędkościach wiatru z zastosowaniem następujących zabezpieczeń : 

- przy prędkości wiatru do 10 km/h (wiatr słaby) należy stosować komplet szpilek kotwiących oraz 

komplet linek odciągowych; 

- przy prędkości 10-30 km/h (wiatr umiarkowany) należy dodatkowo stosować betonowe 

obciążniki; 

- przy prędkości powyżej 30 km/h (wiatr silny) należy bezwzględnie złożyć namiot. 

 

ROZKŁADANIE NAMIOTU 

1. Wyjmij elementy namiotu z torby transportowej tj.  

o KOMORA DO SPANIA  

o KOMPLET RUREK Z WŁÓKNA SZKLANEGO 

o KOMPLET SZPILEK KOTWIĄCYCH  

o KOMPLET LINEK ODCIĄGOWYCH   

2. Wybierz miejsce pozbawione wszelkich ostrych przedmiotów. Rozłóż i wyrównaj 

wewnętrzny namiot na ziemi (PE do ziemi). 

3. Ułóż na prosto rurki stelaża połączone gumkami, zmontuj je. 

o Włóż odpowiednio rurki stelaża do rękawa. Zwróć uwagę aby końcówki stelaża  

nie uszkodziły materiału rękawów. 
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o Przymocuj końce stelaża w każdym rogu poprzez nasadzenie każdego z końców  

na „stopkę” znajdującą się na końcu rękawa.  

o Ustaw namiot w taki sposób aby wejście do niego było skierowane w przeciwną 

stronę niż wieje wiatr. 

4. Przymocuj wszystkie odciągi do tropiku. Następnie naciągnij je pod kątem 45° i przymocuj 

je szpilkami do podłoża. Nie mocuj ich zbyt  blisko namiotu gdyż nie zapewni to 

właściwego mocowania namiotu i spowoduje fałdowanie się  tropiku.  

 

SKŁADANIE NAMIOTU 

Składanie namiotu wymaga wykonania czynności odwrotnych do jego rozkładania. Należy 

zachować szczególną ostrożność przy składaniu rurek stelaża, ponieważ naprężone rurki mogą 

spowodować uszkodzenie namiotu lub zranienie osoby dokonującej składania namiotu przy 

niekontrolowanym demontażu.  

Zaleca się wypychanie rurek stelaża z rękawów namiotu. Jest ono znacznie łatwiejsze w wykonaniu 

niż ich wyciąganie. Zwróć szczególną uwagę aby nie uszkodzić rękawów końcówką rurki lub 

metalową tulejką łączącą pałąki podczas wyciągania rurek.  

 

 

WARUNKI GWARANCJI 

 

Warunkiem skorzystania z Gwarancji Abarqs jest wykorzystywanie produktu zgodnie 

z jego przeznaczeniem, poddawanie go odpowiedniej konserwacji z zastosowaniem zaleconych 

środków i zasad konserwacji, do których należą oczyszczanie i impregnacja tropiku namiotu  

po każdym użyciu lub impregnacja po każdym sezonie. 

 

Gwarancja Abarqs nie obejmuje naturalnego zużycia; jednakże, w miarę naszych możliwości, 

postaramy się naprawić zużyte elementy w przystępnej cenie. 

 

Uszkodzenia namiotu Abarqs spowodowane zaniedbaniem lub korzystaniem z produktu niezgodnie 

z jego przeznaczeniem nie są objęte Gwarancją Abarqs. Jeżeli jednak zdarzy się Państwu uszkodzić 

nasz produkt, postaramy się go naprawić w przystępnej cenie. 

 

Zmiany i modyfikacje produktów unieważniają Gwarancję Abarqs. 

 

Gwarancja Abarqs ogranicza się wyłącznie do naprawy produktu lub w drugiej kolejności do 

wymiany produktu. 

 

Ujawnione w czasie trwania Gwarancji Abarqs wady materiału lub wykonania, powstałe w trakcie 

użytkowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, należy bezzwłocznie zgłaszać 

producentowi.  

 

Jeżeli zakupiony przez Państwa produkt ulegnie uszkodzeniu na skutek naturalnego zużycia, 

zdarzenia losowego bądź zaniedbania, możemy go również naprawić w przystępnej cenie. 
 

Produkty marki Abarqs objęte są Gwarancją.  

Zlecenia gwarancyjne realizuje firma Serwis-24. Należy je zgłaszać za pośrednictwem strony 

internetowej www.serwis-24.com.   

 

Kompletne zgłoszenie gwarancyjne powinno zawierać: 

 

1. reklamowany produkt, 

2. jego kartę gwarancyjną z dokumentem potwierdzającym zakup (paragon, faktura VAT, 

http://www.serwis-24.com/
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potwierdzenie dokonania przelewu za zakupiony produkt zawierające w tytule nazwę 

produktu). 

 

Produkt marki Abarqs zwrócony przez Państwa do naprawy gwarancyjnej musi być uprzednio 

oczyszczony. Nie możemy przyjąć brudnych towarów, a wszelkie takie towary zwrócimy bez 

podejmowania żadnych kroków. 

 

Niniejsza gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień 

kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. 


