3,4 x 7 meters garagetält
Observera: Det som behövs vid montering är arbetshandskar, en stege och
skyddsglasögon.

BÄSTA KUND,
Vi rekommenderar att tältet monteras upp med hjälp av minst fyra personer.
Använd skyddshandskar då du sätter ihop metallramen.
Metalldelarna är behandlade med ett oljeliknande rostskyddsmedel.
Rostskyddsmedlet är inte farligt men dina händer kan bli smutsiga.
Vi rekommenderar att alla metalldelar torkas av med varmt vatten och
diskmedel innan montering.
Om dina händer smutsas ner, tvätta dem då med tvål och vatten.

DELLISTA
1.

Takborste änddel

2.

Takborste mittdel
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3.

Fogstång

4.

Hörnets fotstång

12
4

5.

Mittdelens fotstång

6.

Bottenstång

7.

Hörnbåge

8.
9.

Övre delens fogstång
Övre delens fogstång

10.

Takdukens åtdragningsstång

11.

Takdukens
åtdragningsspänne

12.

Rep

13.

Takduk

MONTERINGSINSTRUKTIONER
1. Montering av ändans takborstdelar
a) Fäst hörnbågen (7) i takborstdelens (1) vänstra sida.
b) Fäst den andra hörnbågen (7) på den andra sidan.
c) Repetera punkterna a och b också med montering av den andra hörnbågen.

2. Uppmontering av mittersta takborstdelar
a) Fäst hörnbågen (7) i takborstdelens (2) vänstra sida.
b) Fäst den andra hörnbågen (7) på den andra sidan.
c) Repetera punkterna a och b också med montering av de andra mittersta bågarna.

3. Uppmontering av fötterna
a) Fäst hörnets fotstång (4) i ändans takborstdel.
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b) Fäst mittersta fotstången (5) i mittersta takborstdelarna.

3. Uppmontering av ramen
a) Fäst övre delen i fogstångarna 8 och 9.

b) Fäst fotstångarna ihop med fogstång 3.

c) Fäst fotstångarna i bottenstången (6).

3. Installering av takduken
a) Placera takduken framför ramen enligt bilden.
b) Vik upp takduken och lyft det över ramen.
c) Dra takduken över ramen så att den är jämn på båda sidorna.
d) För takdukens spänningsstång (10) igenom takduken från båda sidorna. Fäst med
spänne i bottenstången (6).

OBS!
• Garagetaket måste alltid hållas rent. Se till att snön inte stannar kvar på taket.
• Skyddet skall hållas spänt. Det bör inte finnas "påsar" i skyddet, särskilt inte i övre delen av garaget.
• Garagetaket hålls lättare rent när skyddet hålls spänt.
• Se till att garagets ramverk står rakt. Om garaget grundats mot marken finns det risk för att ramverket inte står rakt och detta
försvagar hållbarheten av ramen.
• Taket får under inga omständigheter tömmas från snö från insidan genom att trycka mot skyddet. Detta kan vara livshotande.
• Töm alltid från yttre sidan med hjälp av ett redskap som inte skadar skyddet.
• Garantin täcker inte om garaget kollapsat på grund av snöbelastning.

