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KEZELÉSI ÉS BIZTONSÁGI TANÁCSOK
• Kövesse a jelen útmutatóban található utasításokat
• Rendezze sorba az elemeket és ellenőrizze azokat az alkatrészlista alapján.
• Biztonsági okokból erősen ajánlott, hogy a termék összeszerelését legalább két személy végezze.
• Egyes részegységek éles szélekkel rendelkeznek. Az elemek kezelése során legyen óvatos
• A termék összeszerelése vagy bármilyen jellegű karbantartása során mindig viseljen kesztyűt és
védőszemüveget valamint hosszú ujjú felsőruházatot.
• Az összeszerelést ne végezze szeles vagy nedves időben
• A műanyag csomagolóanyagot biztonságosan helyezze a hulladékba. Tartsa kisgyermekektől
távol.
• A gyermekeket tartsa az összeszerelési területtől távol.
• Ne álljon neki a termék összeszerelésének, ha fáradt, ha kábítószerek vagy alkohol hatása alatt
van, vagy ha gyakran szédülést érez.
• Amennyiben létrát vagy elektromos szerszámot használ, kövesse azok gyártójának biztonsági
utasításait is.
• Ne másszon fel vagy álljon rá a tetőre.
• Ne döntsön az oszlopoknak nehéz tárgyakat.
• Ne függeszkedjen vagy dőljön a szelvényekre.
• Szerezze be a szükséges engedélyeket a helyi hatóságoktól.
• A tető és a vízcsatorna legyen hótól, szennyeződéstől és levelektől mentes.
• A tetőre nehezedő hó kárt tehet a termékben, aminek következtében nem lesz biztonságos alatta
vagy a közelében állni.
• A termék elsődlegesen kocsibeálló használatra készült
• Amennyiben az összeszerelés során megkarcolódik, javítható.
TISZTÍTÁS
• Ha a termék tisztítást igényel, használjon lágy, mosószeres oldatot, majd öblítse le hideg, tiszta
vízzel.
• Ne használjon acetont, súrolószereket vagy más különleges tisztítószert a táblák tisztításához.

AZ ÖSSZESZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES MÉG
• 8 fa gerenda (minimum 1.8 m hosszú)
• Beton
• A talajnak és a méretnek megfelelő ásó felszerelés
• Magas létra (minimum 8 lépcsőfokkal – kb. 2,4m)
ÖSSZESZERELÉS ELŐTT
• A terméket szilárd talajon szerelje össze (pl. beton vagy aszfalt).
• Az összeszerelés megkezdése előtt körültekintően válassza ki a helyszínt.
• A kiválasztott felület egyenesítse ki (legfőképp az oszlopok alatt).
• A karcolások vagy sérülések elkerülése érdekében puha felületen végezze az összeszerelést

FONTOS
Az összeszerelés megkezdése előtt alaposan olvassa át ezt az útmutatót. Az itt leírt 
sorrendben hajtsa végre a lépéseket. Őrizze meg az útmutatót a későbbi felhasználás 
érdekében.
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ÖSSZESZERELÉS

Amennyiben ezt az információs ikont látja, keresse meg a megfelelő
összeszerelési lépést valamint a további megjegyzést és segítséget.

FIGYELEM
• Távolítsa el a panelt borító filmréteget
• Az UV védett felülettel felfelé szerelje össze (29. lépés)
• Az összeszerelés végeztével valamennyi csavart húzza meg
• A termék talajhoz történő megfelelő rögzítése elengedhetetlen a
stabilitás és szilárdság eléréséhez. A garancia csak abban az esetben érvényes,
amennyiben ez a fázis megfelelően kivitelezésre került.

1. lépés: Ásson két szilárd üreget a megadott méreteknek megfelelően. A rajznak
megfelelően tervezze meg előre a kocsibeálló elhelyezését. Az üregek falai 900 fokban
álljanak. Ha a föld homokos és megfelelő lyukakat lehetetlen ásni, konzultáljon egy
szakértővel.
2. lépés: A8646-os profil műanyag filmmel van borítva, melyet ekkor még ne távolítson
el. Ez arra szolgál, hogy az elemeket védje a betontól. Ezek az elemek segítenek a
betonozást stabilizálni és később a tetőszerkezetre beszerelésre kerülnek.

5. lépés: Használjon fa gerendákat (nem tartozék) az alumínium rudak beállításához és
helyben tartásához. 50 cm mélyre helyezze a rudakat a 4. lépésnek megfelelően és
minden irányban szintezze ki azokat.

6. lépés: Ügyeljen rá, hogy a betonréteg elérje a rudakon lévő jelölést.

7. lépés: Várjon, amíg a beton teljesen megköt a gyártó utasításainak és az időjárási
viszonyoknak megfelelően és csak ezután folytassa az összeszerelést.
9. lépés: Jegyezze meg az elem irányát.

19. lépés: Opcionális: Ha nehéznek találja a csavarok meghúzását használjon
csavarszorítót. Vigyázzon, hogy az eszköz ne kerüljön közvetlen kapcsolatba a termék
felületével. Fa léc használatával megakadályozható az elem elgörbülése.

33. lépés: A csavarok megszorításához használjon magas létrát és legyen óvatos!

FIGYELJE A JELÖLÉSEKET MINDEN LÉPÉSNÉL
Az összeszerelés során néhány csavart teljesen meg kell húzni csavarkulccsal, másokat
pedig csupán a teljes összeállítás és szintbe hozás után.
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Várjon, amíg a beton teljesen megköt és csak utána folytassa az összeszerelést!
























































