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Montáž TF – Smart verandy & přístřešku/přístřešku pro auta

Prosíme, přečtěte si před instalací



40 cm 
40 cm 

40 cm 

    

Poznámky k  údržbě
- Obraťte se, prosíme, na nás v případě, že bude nějaký díl vadný nebo poškozený.
-  Při  údržbě  používejte  jemné  mýdlové  nebo  čisticí  prostředky,  teplou  vodu,  hadřík/houbu.
- I když je výrobek určen pro celoroční použití, důrazně doporučujeme pravidelně odklízet ze

střechy sníh.

Omezení záruky
- Na výrobek se nevztahuje záruka proti poškození v důsledku vandalismu, špatného
zacházení, hozeného nebo spadlého předmětu.
- Na výrobek se nevztahuje záruka proti škodám v důsledku extrémních povětrnostních
podmínek (jako bouřky, krupobití, sněhové bouře atd.) nebo jiných živelných pohrom.
- Na výrobek můžete uplatnit záruku pouze v případě, že byl instalován přesně podle pokynů
v manuálu.
- Na výrobek se nevztahuje záruka, pokud nebyl řádně ukotven.

DŮLEŽITÉ
Přečtěte si, prosíme, tyto pokyny pozorně předtím, než začnete s montáží.
Prosíme, provádějte kroky v pořadí, jak je uvedené v tomto návodu.
Uchovejte si tyto pokyny na bezpečném místě pro další použití.

Bezpečnostní pokyny
- Prosíme, postupujte přesně podle uvedených postupů.
- Roztřiďte si jednotlivé díly a zkontrolujte, zda odpovídají přiloženému seznamu.
- Z bezpečnostních důvodů doporučujeme, aby přístřešek sestavovali nejméně 2 osoby.
- Některé díly mají kovové hrany, buďte při manipulaci s nimi opatrní.
- Při montáži vždy používejte ochranné pomůcky (rukavice, boty) a ochranné brýle.
- Nepokoušejte se o instalaci ve větru nebo dešti.
- Bezpečně zlikvidujte všechny plastové obaly – udržujte je mimo dosah dětí.
- Nepouštějte k instalačním pracím děti.
- Nepokoušejte se o montáž, když jste unavení.

- Při použití žebříku a jiného nářadí dbejte na instrukce od jejich výrobce.
- Nelezte ani nestůjte na střeše přístřešku.
- Neopírejte o přístřešek těžké předměty.
- Obraťte se, prosíme, na místní úřady, zda nejsou nutná nějaká povolení.
- Odstraňujte ze střechy a okapů sníh, nečistoty a listí.
- Velké množství sněhu na střeše může ohrozit osoby pod ní/nebo v blízkosti stojící.
- Tento výrobek byl navržen a určen pouze jako přístřešek.

Beton

Pro všechny nosníky připravte otvory 40 x 40 x 40 cm.
Ukotvěte je a zaplňte betonem.

V PŘÍPADĚ, ŽE JE PODKLADEM HLÍNA

Pokud je podkladem pouze hlína, připravte si, pro každý nosník otvor
40 x 40 x 40 cm. Ukotvěte je a zaplňte betonem.
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A Střešní profil B Držák

Pomocí vodováhy odměřte umístění střešního profilu. Profil řádně upevněte. Pak přišroubujte všechny držáky šroubem V1.
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Přimontujte úhel (viz. obr.) k přední mu nosníku a k tomu pak šrouby V3 podpěru.

Příprava podpěr
1 přední profily (nosníky) 100 x 100 mm
2 podpěry 100 x 100 mm

Notebook
Textové pole

Notebook
Textové pole
V3
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V3

V3

B

A držák           B přední profil (nosník)

Přimontujte šrouby V3 k přednímu nosníku všechny přední držáky.
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Chcete-li snížit sklon TF Smart

Snižte zadní střešní profil o 10°, totéž udělejte i s ostatními střešními profily.
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V6

V16

V8

V PŘÍPADĚ, ŽE JE PODKLADEM HLÍNA
Pokud je podkladem pouze hlína, připravte si, pro každý nosník, otvor
40 x 40x 40 cm. Ukotvěte je a zaplňte betonem.

Instalace nosníků V PŘÍPADĚ, ŽE JE ZÁKLADEM BETON

Betonové, kamenné nebo pevné základy musí být minimálně 20centimetrové.

Vyvrtejte 15 mm vrtákem do základů otvor o hloubce 20 cm. Šroubem V6
přimontujte spojovací konstrukci/patičku (viz. obr.).

Nosníky připevněte k patičce šroubem V16.
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V17

UPEVNĚNÍ STŘEŠNÍCH PROFILŮ

Začněte umístěním střešní profilů do držáků u zdi.

Držák s profilem sešroubujte šroubem
V17 a maticí 18.

Stejný postup zopakujte i zepředu.
Sešroubujte V17 a matici 18 z obou stran.
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V 19

UPEVNĚNÍ STŘEŠNÍCH PANELŮ

Umístěte zarážku a zasilikonujte. Pak mezi profily zasuňte střešní panel.

Umístěte a zasilikonujte přední uzavírací díl.Na přední díl namontujte soustavu pro svod dešťové vody
a celé zašroubujte šroubem V10.

Notebook
Psací stroj
Uzavřete horním krytem a upevněte V19.
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Vsaďte okap do všech držáků.

Pomocí silikonu upevněte koncové uzávěry okapu.

Umístěte trubku na svod vody do nosníku.

INSTALACE SVODŮ DEŠŤOVÉ VODY
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