UIMAPORTAAN KOKOONPANO-OHJEET:

UIMAPORRASVAIHTOEHDOT (vasemmalta oikealle):
4-askelmainen
4-askelmainen lisävarusteena saatavalla jatko-osalla
6-askelmainen
6-askelmainen lisävarusteena saatavalla jatko-osalla

Komponenttiluettelo:
OSA 1
Vasemmanpuoleinen taittuva osa (Paksuus 25mm, leveys 148mm, pituus 1069mm), 1kpl/uimaporras
OSA 2
Oikeanpuoleinen taittuva osa (Paksuus 25mm, leveys 148mm, pituus 1069mm), 1kpl/uimaporras
OSA 3
Askelmalaudat (Paksuus 28mm, leveys 120mm, pituus 430mm), Mallista riippuen 4kpl, 6kpl tai 8kpl/uimaporras
OSA 4
M8x40 lukkoruuvi, 16kpl, Mallista riippuen 24kpl tai 32kpl/uimaporras
OSA 5
M8 nylock-mutteri, Mallista riippuen 18kp, 26kpl tai 34kpl/uimaporras
OSA 6
Taittovipu (Paksuus 25mm, leveys 25mm, pituus 498mm), 1kpl/uimaporras
OSA 7
M8x40 kuusiokoloruuvi matalakanta, 1kpl/uimaporras
OSA 8
Kaideosa (Paksuus 72mm, leveys 524mm, korkeus 760mm), 1kpl oikea ja 1kpl vasen/uimaporras
OSA 9
M8x115 kuusiokoloruuvi, 1kpl/uimaporras
OSA 10
Ø18/8x1 muovialuslevy, 6kpl/uimaporras
OSA 11
Ø20/8x10 muovialuslevy, 2kpl/uimaporras
OSA 12
Ø6 yleis-/puuruuvi uimaportaan laituriin kiinnittämiseen, 12kpl/uimaporras

1. Aloita kokoonpano kasaamalla uimaportaan taittuvat osat (4/6/8askelmainen) asettamalla askelmat vasemman ja oikeanpuoleiseen runko-osaan (Osat 3 kiinnitetään
osiin 1 ja 2). Kukin askelma kiinnitetään neljällä mukana toimitettavalla M8x40 lukkokantaruuvilla (OSA 4) ja neljällä M8 nylock-mutterilla (OSA 5). Mukana toimitetaan
16+16/24+24/32+32kpl askelmien määrästä riippuen. HUOM! Tässä vaiheessa kiristys tehdään kevyesti käsin.

2. Kiinnitä nostovipu (OSA 6) mukana toimitettavalla matalakantaisella M8x40 kuusiokoloruuvilla (OSA 7) ja M8 nylock-mutterilla (OSA 5). 1mm paksuiset Ø18/8
muovialuslevyt sijoitetaan nostovivun kummallekin puolelle (1+1kpl) U-muotoisen leikkeen sisäpuolelle. HUOM! Nostovivussa oleva lovi rungon puolelle!

3. Aseta laiturin kanteen kiinnitettävät kaideosat taittuvan osan molemmin puolin (OSA 8 oikea ja vasen). Laiturin otsalautaan tulevat kiinnitysreiät kohti taittuvaa osaa, jolloin
ne suojaavat laituria taittuvan osan laskeutuessa niitä vasten ala-asennossa. Kiinnitä taittuva osa kahdella (2kpl) mukana toimitettavalla M8x115 kuusiokoloruuvilla (OSA 9) ja
kahdella (2kpl) M8 nylock mutterilla. 1mm paksut Ø18/8 muovialuslevyt sijoittuvat sekä taittuvan osan sisäsivulle että kaideosan ulkopuolelle (4kpl). 10mm paksut Ø20/8
muovialuslevyt kaideosien ja taittuvan osan väliin, jolloin kaideosien ja taittuvan osan väli on riittävä taittoliikkeen mahdollistamiseksi.

3. Taittuvan osan lukkokantaruuvit ja nylock-mutterit kiristetään lopulliseen kireyteen työkaluin. Alla valmiin portaan mitat, jotka huomioitava asennettaessa porras
laituriin.

4. Turvallisen käytön takaamiseksi uimaporras kiinnitetään laituriin AINA kaikilla kahdellatoista mukana toimitettavalla Ø6mm yleis-/puuruuvilla (12kpl). Alla kuvattuna
portaan taittoliike, joka on testattava ennen lopullista käyttöönottoa. Testauksen jälkeen tuote on valmis käytettäväksi.
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