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Zgromadź wszystkie elementy, które zostały dołączone do Kaskadowej Konstrukcji Kwiatowej. 

Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że elementy zaciskowe są dobrze zamontowane. Wystąpienie luzów lub nieszczelności wymaga 
ponownego montażu lub dokręcenia rury PVC. 
(zdj. 1)

Połącz dwie części głównej rury systemu nawadniania.  (zdj. 2)

Do głównej rury systemu nawadniania dołącz element doprowadzający wodę. (zdj. 3)

zdj. 1

zdj. 3

Element z przyłączem wody umieść w dolnej misie (podstawie) Kaskadowej Konstrukcji Kwiatowej. 
(zdj. 3)
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Za pomocą opasek zaciskowych zamocuj główną rurę nawadniania do masztu Kaskadowej Konstrukcji Kwiatowej. (zdj. 4)

Montaż pierścieni nawadniających rozpocznij od drugiego poziomu Kaskadowej Konstrukcji Kwiatowej (licząc od podstawy).
(zdj. 6)

Pierścienie nawadniające są dostarczane z dłuższą rurą odpływową (zdj. 5). W razie potrzeby odetnij rurę odpływową pierścienia pod 
kątem 90°, tak aby stworzyć przyłącze do głównej rury nawadniającej (uprzednio zamontowanej do masztu  Kaskadowej Konstrukcji 
Kwiatowej). (zdj. 5)
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W przypadku Kaskadowej Konstrukcji Kwiatowej z parzystą liczbą poziomów umieszczaj pierścienie nawadniające na co drugim 
poziomie. (rys. 1)
W przypadku Kaskadowej Konstrukcji Kwiatowej z nieparzystą liczbą poziomów umieszczaj pierścienie nawadniające na co drugim oraz 
na ostatnim poziomie. (rys. 2)

Przyłączając pierścienie nawadniające do głównej rury nawadniającej, upewnij się, że zaciski są solidnie dokręcone.

Pierścienie nawadniające powinny swobodnie opierać się na poszczególnych poziomach Kaskadowej Konstrukcji Kwiatowej.  
(zdj. 7)

Po podłączeniu do źródła wody, wykonaj test szczelności. W przypadku stwierdzenia nieszczelności ponownie zamontuj elementy 
zaciskowe lub dokręć je, zaciskając rurę PVC. (zdj. 8)

Miejsce pierścieni nawadniających jest na powierzchni podłoża. Nie zasypuj ich. Po rozpoczęciu użytkowania Kaskadowej Konstrukcji 
Kwiatowej, dokonuj okresowych kontroli systemu w celu wczesnego wykrycia ewentualnych usterek. 

Dostarczając system nawadniania, dokładamy wszelkich starań, aby poszczególne elementy były prawidłowo zamontowane, jednak 
podczas załadunku lub transportu może dojść do ich poluzowania. Przed rozpoczęciem montażu dokonaj przeglądu wszystkich 
elementów, aby wyeliminować potencjalne usterki systemu nawadniania. 
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