
Hotel dla pszczół "Flip" 160 cm Royal Gardineer (NX6214)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• hotel dla owadów

• kolec uziemiający

• instrukcja obsługi.

Dane techniczne:

• materiał: drewno jodłowe

• materiał wypełniający: drewno sosnowe z

otworami; eukaliptus z otworami; szyszki

jodłowe; rurki bambusowe; klocki jodłowe; wióry jodłowe

• wymiary: 160 x 11 x 9 cm

• waga: 2 kg.

Informacje o gościach hotelowych

• Dzikie  pszczoły:  Gniazdo  w pustych  gałęziach,  martwym drewnie,  łodygach  roślin  lub

muszlach ślimaków. Są niezastąpionymi zapylaczami kwiatów.

• Osy kopaczki: gnieżdżą się w nasłonecznionych, suchych glebach i stromych ścianach, w

litych łodygach roślin i wychowują potomstwo w rurkach okrywowych zielonych sadzonek.

Są bardzo dobrymi pomocnikami w walce z mszycami.

• Biedronki: są aktywne wciągu dnia, gnieżdżą się i zimują wśród gęstej materii naturalnej.

Pomagają one regulować populację mszyc w ogrodzie.

• Pszczoły murarki: są doskonałymi zapylaczami kwiatów i są spokojne.

• Korniki: żywią się pyłkiem, spadzią i nektarem. Ich larwy żywią się roztoczami, mszycami i

wciornastkami.

Uwagi dotyczące działania

• Nie należy malować hotelu dla owadów farbami lub lakierami, w przeciwnym razie owady

będą go unikać.

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

przedwcześnie opuszczą hotel i zginą.



Szczegóły produktu

Montaż

1. Wbij  szpikulec  do  ziemi  na  głębokość  ok.  20  cm.  W razie  potrzeby  należy  najpierw

wykopać odpowiedni dół.

UWAGA!

Nie  należy  uderzać  narzędziami  ani  przedmiotami  w  końcówkę  śrubową szpilki  do

ziemi.

2. Nakręć hotel dla owadów na końcówkę śrubową szpilki do ziemi. 

3. Ustaw hotel dla owadów. Strona otwarta powinna być skierowana na południe, południowy

zachód lub południowy wschód.

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!

• 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 otwartego ognia.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.


