


 

 Assembly Preparation 

Owner’s Manual 

Please check local building codes regarding footings, location and other requirements before 

beginning construction. Study and understand this owner’s manual of important information and 

helpful tips for easier and more enjoyable assembly. 

Assembly instructions:  

Reviewing all instructions and the appropriate information before you begin, make sure following 

the step sequence carefully for successful results. 

Flooring base: 

Your storage building must be anchored to prevent wind damage and Abased may necessary to 

construct a square and level building. The base is not included in the kit which may need purchase 

separately or may construct a foundation and anchoring system of your own. A good location for the 

storage building is a level area with good drainage. 

Parts and Parts List: 

Check to be sure that you have all the necessary parts for your building. 
 

Tools you need:  

( Please tear off the safety protection layer before the assembly, keep the part number label if 

needed ) 

 

 

Safety must be put in the No. 1 position: 

1 Select a dry and calm day for your assembly. Team works ( Two or more people ) are required 

during the assembly; 

2 Wearing safety gloves, eye protection and long sleeves during the assembly to prevent injury; Pay 

attention to the sharp edge of some parts; 

3 Children and pets are not allowed entering into the construction site; 

4 Never concentrate your total weight on the roof of the building. When using a step ladder make 

sure that it is safety;  

 

Care & Maintenance: 

1 Keep the shed clean with soft cloth, use water if necessary; 

2 Keep the door tracks clear of dirt and other stuff that prevent them from sliding easily. 

3 Clean the snow with necessary tools to make sure it is safe to enter into; Heavy snow may cause 

collapse, please make sure safety before entering into. 

4 The shed is not made for living but storing stuff. 

 

 



 

 

 ID GARDENבית מתעודת אחריות מחסן מתכת 

 

 לקוח נכבד,

 מברכת אותך על הצטרפות לחוג לקוחותיה.איי די גרדן 

 תעודת אחריות למוצר תכובד על ידינו כנגד הצגת חשבונית בלבד.

 המוצר מיועד לשימוש פרטי, משפחתי בלבד. אין תקן לציבורי.

 

 .ID GARDEN מבית שם המוצר הנרכש:מחסן מתכת 

 תאריך אספקה: בהתאם לחשבונית מקור. 

 יות מתאריך ההתקנה/איסוף עצמי.שנים, תוקף האחר  5אחריות: 

 

)רוכש המחסן בלבד( ואינה ניתנת להעברה. במקרה של  אחריות זו תקפה לבעלים המקוריים של המחסן
 העברת בעלות האחריות בטלה.

 האחריות על מחסן המתכת בכפוף לתנאי שימוש רגילים, שמירה על הוראות הבטיחות

 וצר ולהגבלות המפורטות להלן.ושמירה על המגבלות בחוברת היצרן המצורפת למ

 וכן למקרי חלודה והתקלפות הצבע  אחריות זו, מכסה פגמים הקשורים לתהליך היצור של מחסן מתכת
 בלבד.

 אין החברה אחראית על נזקי גוף, נזקי צד שלישי ונזקים הקשורים להתקנת המחסן. 

 קיימת חובה לקבע את המחסן למשטח קשיח כגון בטון או קרמיקה במידה והמחסן מותקן

מסירה כל אחריות מעצמה במידה ולקוח בחר יי די גרדן א. או חיצונית על גג חובה לקנות רצפה פנימית
 התקנה עצמית ולא נהג על פי ההוראות.

בהתקנה על גג/מרפסת, לא ניתן לקבע מחשש לפגיעה באיטום ובצנרת שברצפה ולכן נדרשת התקנת 
 .או חיצונית ריצפה פנימית

בתשלום  כרוך  ם שיוחלפו בגדר האחריות, הדברבמידה ומעוניינים בהובלה ו/או התקנה של חלקי
 בזמן ההתקנה. החיצוני ישירות למתקין

של פיקוח עלויות  לאורך זמן. אחריות זו אינה מכסהטיחו את שלמות המוצר פעולות אחזקה שוטפות יב
 ובדיקה.

 :דן חיצוני מטעם איי די גרמתקין  – אחריות התקנות 

, לנוחיצוניים קצועיים מ מתקיניםאחריות המחסן אינה כוללת את פגמים בהתקנת המחסן, אנו עובדים 
 גויה המתקין יישא באחריותאשר מבצעים את ההתקנות, בכל נזק/פגיעה שתיבצר כתוצאה המתקנה ש

 

 



 

 

 

 

 תעודת אחריות זו אינה מכסה:            

 נזקים אשר ייגרמו משימוש הנוגד את ההוראות.

 .שלג ואש ברד,רוחות חזקות ,,סופות  – נזקים אקראיים ונזק הנגרם בשל נסיבות שבכוח עליון

 נזקים קוסמטיים אשר אינם משפיעים על ביצועי המתקן ושלמותו.

 ות.נזק ו/או חבלה הנגרמים בזדון ו/או ברשלנ

 .תקנה בלתי הולמיםש או השימו

 הצטברות רבה של שלג עלולה להוות משקל רב ולגרום לקריסה. לכן יש לפנות את השלג בזמן הפוגה.

שלנו לא נועדו לצבור כמויות שלג גדולות. לכן במידה וקיים סיכון של שלג שהמוצרים עלינו להדגיש, 
 כבד, הלקוח צריך להתקין מחזקי גג.

 אין אחריות על פלסטיקה.

ית/תיקון באופן עצמאי ו/או שימוש פגמים או נזקים שנגרמו כתוצאה מהרכבה לא נכונה בהרכבה עצמ
 בחלפים שאינם מקוריים

במקרה שהמחסן מתכת אשר הותקן בבית הלקוחות, הועבר מטעם הלקוחות למיקום אחר, ללא מתקין 
 , האחריות לא תקפהאיי די גרדןאו בתיאום עם איי די גרדן מטעם 

 איי די גרדןידי מתקין מטעם -האחריות על תיקון הנזילות הינה לשנה אחת, במידה ונעשתה התקנה על
 בלבד.

גע כתוצאה מנזילה או מכל גורם אחר. באחריות אין החברה אחראית על תכולת המחסן, במידה ונפ
 הצרכן לבדוק נזילות ובעיות לפני הכנסת תכולה.

 איי די גרדן ידי מתקין מטעם -נתו עלידי הלקוח  לאחר התק-לא תחול אחריות במידה והמחסן הוזז על

 מאיי די גרדןעצמאי על ידי הצרכן  האחריות יילקחו באופןחלקים אשר יסופקו ללקוח בחינם במסגרת 
 בהודעה מראש.

 במידה ויהיה צורך בהובלה ו/או התקנה, יש להסדיר זאת מול המוביל ובתשלום נוסף.

 טיפול בתלונות אשר נמצאות במסגרת האחריות,

 יינתן אך ורק בשעות העבודה ובתיאום מראש עם משרדנו, מחלקת שירות לקוחות:

 idgarden24@gmail.comבכתובת האימייל : 

 

 

 

 

 



 

 

 לפני הבנייה של המחסן:

להתקין שכבת בסיס מנוקזת היטב כמו למשל אבן גרוסה או חצץ כדי למנוע חדירה של לחות  רצוי
 למחסן דרך היסודות.

 יש לדאוג לניקוז נאות של מי תהום הרחק מיסודות המחסן.

 הסיט הצטברות של מי גשמים והפשרת שלגים מיסודות המחסן.יש ל

 יש להתקין מחסום אדים מפלסטיק לא שבור רציף בין פני השטח החשופים ויסודות המחסן.

 

 אחרי הבנייה של המחסן:

 להרחיק פריטים מאוחסנים מקירות כדי לאפשר לאוויר לזרום בקלות מסביב לקירות. -

 ב ובין פריטים מאוחסנים כדי להבטיח תנועת אוויר טובה יותר.ליצור מעברי אוויר מסבי -

 להרחיק מים עומדים מיסודות המחסן. -

 ות וחומרי ניקיון חזקים היכולים לגרום נזק לציפוי המתכת .חומצ להרחיק -

 .ונעולות בזמן סופות יש להשאיר את דלתות המחסן סגורות-

 במצב של אדים במחסן, הנובעים מהבדלי טמפרטורה, הדבר הינו טבעי ואינו נחשב לנזילה.-

 קריאה בגין לחות/אדים תחויב כקריאת שירות לכל דבר.

 

 מהו עיבוי?

 יבוי קורה  כאשר אוויר לח חם בא במגע עם משטח הנמצא בטמפרטורה נמוכה יותר.

 יותר לחות מאשר אוויר קר. כאשר אוויר לח חם בא במגע עם משטח קר,” להחזיק“אוויר חם יכול 

 האוויר הלח החם לא יכול עוד להחזיק את הלחות. טיפות מים קטנות יתחילו להיווצר על המשטח הקר.

קודת שני דברים צריכים להתקיים כדי שיווצר עיבוי: אוויר חם לח ומשטח קר בטמפרטורה נמוכה מנ
 הטל.

 שליטה נאותה בשני הגורמים הללו יכולה להקטין את העיבוי למינימום.
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