Montáž přístřešku na auto TF – P2

TF P2 SAMOSTATNÝ

TF P2 M-SPOL.

TF P2 Y-SPOL.

4.

DŮLEŽITÉ

PŘÍPRAVA PODKLADU

Před zahájením montáže přístřešku na auto si pečlivě pročtěte tento návod. Provádějte
kroky v pořadí uvedeném v tomto návodu.
Uložte tento návod na bezpečné místo pro pozdější použití.

Bezpečnostní pokyny
* Řiďte se pokyny, jak jsou uvedeny v tomto návodu.
* Roztřiďte díly a zkontrolujte je podle seznamu obsažených položek.
* Z bezpečnostních důvodů důrazně doporučujeme, aby výrobek sestavovali
minimálně dva lidé.
* Některé díly mají kovové hrany. Při manipulaci s komponentami buďte opatrní.
* Při montáži vždy používejte rukavice, bezpečnostní obuv a ochranné brýle.
* Nepokoušejte se sestavovat přístřešek na auto při větrném a vlhkém počasí.
* Zlikvidujte bezpečným způsobem všechny plastové pytle – uchovávejte je mimo
dosah malých dětí.
* Udržujte děti mimo prostor montáže.
* Nepokoušejte se sestavovat přístřešek na auto, když jste unavení.
* Při používání žebříku nebo elektrického nářadí dbejte na dodržování bezpečnostních
pokynů výrobce.
* Nelezte na střechu a nestoupejte na ni.
* Neopírejte o sloupky těžké předměty.
* Pokud stavba přístřešku na auto vyžaduje nějaké povolení, obraťte se na příslušné
místní úřady.
* Nedovolte, aby se na střeše a v okapech hromadil sníh, nečistoty a listy.
* Těžký sníh na střeše by mohl poškodit přístřešek na auto a stání pod ním nebo v jeho
blízkosti pak nemusí být bezpečné.
* Tento výrobek byl navržen a vyroben pro použití pouze jako přístřešek na auto.

Nárok na záruku na tento výrobek zaniká, pokud nebyl řádně ukotven.

Před zahájením montáže
Tento přístřešek na auto se musí montovat na pevný základ.
Před zahájením montáže pečlivě zvolte stanoviště. Plocha stanoviště (zejména pod
sloupky) musí být rovná.
Nosné profily musí být zakopané v dírách, ukotvené a měly by být zalité betonem.

POZNÁMKY K ÚDRŽBĚ
1. V případě vadných nebo poškozených dílů nebo v případě jakýchkoliv otázek
ohledně výrobku se obracejte přímo na výrobce.
2. Při objednávání nebo žádosti o výměnu dílů mějte připravený seznam dílů a čísla dílů.
3. Pro čištění používejte jemný mýdlový nebo čisticí prostředek, teplou vodu a mycí hadr
nebo houbu.
4. I když je výrobek navržen pro 4 roční období, důrazně se doporučuje pravidelně
odklízet sníh ze střechy.
OMEZENÍ ZÁRUKY
1. Záruka na výrobek se nevztahuje na poškození způsobená vandalismem, nesprávným
používáním, případně padajícími nebo hozenými předměty.
2. Záruka na výrobek se nevztahuje na poškození způsobená extrémním počasím, např.
bouřkami, krupobitím, silným větrem nebo sněhovými bouřemi, anebo jakoukoliv vyšší mocí.
3. Záruka na výrobek se vztahuje pouze na produkty nainstalované v souladu
s písemným návodem společnosti Transpa Forza přiloženým k výrobku.
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Na všechny sloupky si připravte díry o rozměru
50x50x50 cm. Proveďte ukotvení a zalijte
betonem.
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2 – Instalace nosných ramen

Upevněte nosné rameno k úhlové výztuži.

V13

Přišroubujte úhlovou výztuhu pomocí šroubů V13.

V13

3 Přišroubování nosných ramen

V13

4 Instalace krytů pro nosníky

Přišroubujte úhlovou výztuhu pomocí šroubů V13.
V5

V5
Přišroubujte úhlovou výztuhu pomocí šroubů V5.

5 Instalace střešních podpůrných profilů
R

V5

6 Instalace střešních nosných profilů

Strana vyšší úrovně

V4

7 – Montáž střešních plátů

8 – Instalace okapu

Umístěte a nasuňte střešní pláty.
Stlačte gumové těsnění a zafixujte
střešní pláty ze spodní strany.

Nasuňte okapový profil do držáku.
Po instalaci okapu nalepte silikonem koncovou krytku
okapu (GC).
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9 – Připojení svodu dešťové vody

Připojte objímku svodu
dešťové vody

10 – Instalace koncových záslepek

V4

Připojte dešťovou trubku
k sloupkovému profilu

MONTÁŽ M-SPOJE
1

2

horní stabiliz. destička

Po správné instalaci přístřešků na auto umístěte horní stabilizační destičku a z obou stran
vyvrtejte díry vrtákem o rozměru 9 mm.

V10
M-spoj je tvořen dvěma samostatnými kombinacemi.

3
Pomocí šroubu V10 přišroubujte ke
střešnímu profilu izolační profil.

Vložte do děr šrouby a z druhé strany
utáhněte matice.

Umístěte mezi dva přístřešky na
auto izolační profil M-spoje.

Zakryjte hlavy šroubů krytkami.

MONTÁŽ Y-SPOJE

stabilizační destička

Po správné instalaci přístřešků na auto umístěte boční stabilizační
destičku a z obou stran vyvrtejte díry vrtákem o rozměru 9 mm.

2

3
Vložte do děr šrouby a utáhněte z druhé strany matice.

Nainstalujte mezi okapy T-proﬁl.

