HUNDEGÅRD MED TAK

MONTERINGSANVISNING

Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i
denne monterings- og bruksanvisningen.

Fyll ut opplysningene nedenfor for fremtidig referanse.

Modellnr. ______________ Serienr._____________ Kjøpsdato: _______________

TA VARE PÅ KVITTERINGEN, GARANTIEN OG DENNE BRUKSANVISNINGEN. Det
er viktig at du leser hele bruksanvisningen for å bli kjent med produktet før du begynner
monteringen.

Tekniske spesifikasjoner
Materiale:

Galvaniserte stålstenger, nettinggjerde, tak i polyetylen

Stenger:

3,2 cm diameter

Port:

170 cm høy, svingport

Gjerde:

182 cm høyt, fire sider

Advarsler og sikkerhetsanvisninger
ADVARSEL: Når du bruker produktet, skal du alltid følge sikkerhetsanvisningene
for å redusere risikoen for skader på personer og utstyr.
1.

Hold arbeidsområdet rent. Rotete områder kan føre til at det oppstår skader.

2.

Følg retningslinjene for arbeidsområdet. Hold arbeidsområdet godt opplyst.

3.

Bruk produktet på riktig måte. Produktet er ikke egnet for all slags bruk. Ikke
endre på produktet og ikke bruk det til noe det ikke er egnet for.

4.

Kontroller om det finnes skadede deler. Før du tar i bruk produktet, må alle
deler som ser skadet ut sjekkes nøye for å avgjøre om de fungerer skikkelig.
Kontroller om det finnes defekte eller ødelagte deler eller andre ting som kan
påvirke funksjonen. Skift ut eller reparer skadede eller slitte deler øyeblikkelig.

5.

Reservedeler og tilbehør. Bruk kun reservedeler som er like de originale. Bruk av
andre deler ugyldiggjør garantien.

6.

Ikke monter eller bruk produktet under påvirkning av alkohol eller medisiner.
Les advarsler på resepter for å avgjøre om vurderingsevnen din eller refleksene
dine er svekket. Hvis du er i tvil, skal du ikke bruke produktet.

7.

Bruk vernebriller. Bruk alltid ANSI-godkjente støtsikre vernebriller under
monteringen.

8.

Kontroller alltid ståldelene og de monterte delene etter montering. Alle
koplinger skal være godt strammet.

9.

Forsiktig: Unngå skarpe kanter når du monterer.

10. Det trengs to personer til monteringen. På grunn av vekten og størrelsen på
produktet, trengs det to voksne personer til å montere produktet.

Advarsel: Advarslene, sikkerhetsanvisningene og instruksjonene i denne
bruksanvisningen kan ikke dekke alle mulige forhold og situasjoner som kan
oppstå. Det er viktig at du bruker sunn fornuft og er forsiktig.

Utpakking
Under utpakking må du sjekke at alle delene i delelisten er inkludert. Hvis noen av
delene mangler eller er ødelagte, kan du ta kontakt med forhandleren.

Montering
Produktet krever fullstendig montering. Det trengs to personer til monteringen. Det er
viktig at du leser hele bruksanvisningen for å bli kjent med produktet før du begynner
monteringen.

1.

Finn en plassering for hundegården. Området må være stort nok for hundegården,
inkludert ekstra plass for å kunne åpne og gå gjennom porten (1). Området må
være jevnt, flatt og trygt.

2.

For å sette sammen den nedre rammen, kopler du én rett rammestang (4) til hver
hjørnerammestang (3). Kople to hjørnerammestenger (3) sammen som vist i figur
1.

3.

Fest seks loddrette stenger (6) til den nedre rammen som ble satt sammen i trinn
2. Sett én loddrett stang (6) i hvert hjørne og én midt på hver rette rammestang (4).
Se figur 1.

4.

For å sikre hver loddrett stang (6) på plass, bruker du to rørklammer (8) og én
medium låsebolt (14). Sett den loddrette stangen (6) inn i rørklammen (8) og sikre
den ved å sette én medium låsebolt (14) inn i rørklammen (8) og feste den med en
liten sekskantmutter (16) som vist i figur 2.

5.

Kontroller at alle de loddrette stengene (6) står rett. Fest alle rørklammene (8)
godt.

6.

For å sette sammen den øvre rammen, gjentar du trinn 2. Fest den deretter til
resten av rammen med rørklammer (8), medium låsebolter (14) og små
sekskantmuttere (16) som vist i figur 3.

Montere porten
1.

Finn en plassering for porten (1). Porten (1) skal settes på én rammestang. Ikke la
porten (1) spenne over to rammestenger. Mål 57 cm fra en loddrett stang (6) og
fest den gjenværende loddrette stangen (6) med to rørklammer (8) til den øvre og

nedre rammen som i trinn 4. Porten skal monteres mellom disse to loddrette
stengene (6).
2.

Avgjør hvem av de to loddrette stengene (6) som porten skal festes til. Sett én
parallell rørklamme (13) 25 cm fra bunnen av den loddrette stangen (6). Den
midterste lille låsebolten (15) og mutteren (17) må fjernes og den ytre lille
låsebolten (15) og mutteren (17) må løsnes for å kunne feste den parallelle
rørklammen (13). Separer de parallelle rørklammene og sett én del over den
loddrette stangen og fest den ytre lille låsebolten (15) og mutteren (17) løst. Pass
på at den ytre lille låsebolten (15) og mutteren (17) er på utsiden av den loddrette
stangen (6). Sett en parallell rørklamme (13) 25 cm fra toppen av den samme
loddrette stangen (6) på samme måte som den første. Åpne den nederste
parallelle rørklammen (13) litt og sett den nedre delen av porten inn i den. Gjør det
samme med den øverste parallelle rørklammen (13) og den øvre delen av porten
(1). Fest begge de midterste små låseboltene (15) og mutterne (17).

3.

For å montere portens låsemekanisme, trenger du monteringsbraketten og
portlåsen (10), bakplaten (11) og U-bolten (12). Du trenger også to små
sekskantmuttere (16). Sett monteringsbraketten og portlåsen (10) på porten (1) i
passende høyde. Sett U-bolten rundt foran monteringsbraketten og portlåsen (10)
og gjennom bakplaten (11). Se figur 4. Skru på begge de små sekskantmutterne
(16) for å feste låsemekanismen.

4.

Kontroller at porten (1) åpnes og lukkes og at monteringsbraketten og portlåsen
(10) fungerer.

Montere nettinggjerdet (2)
1.

Sett strekkstangen (5) inn i gjerdeleddene i starten av gjerdet (2).

2.

Fest gjerdet (2) og strekkstangen (5) til den loddrette stangen (6) med en klemme
(9). Strekkstangen (5) og klemmen (9) festes til den loddrette stangen (6) på
samme måte som vist i figur 4. Sett den vide enden av klemmen (9) rundt den
loddrette stangen (6). Strekk gjerdet (2) stramt og sett strekkstangen (5) inn i
klemmen (9). Gjenta med tre klemmer (9) til for å feste enden av gjerdet (2) godt
mot den loddrette stangen (6).

3.

Bruk alltid arbeidshansker når du håndterer gjerdet (2). Rull ut gjerdet (2) rundt
rammen. Mens du ruller ut, fester du gjerdet (2) til den øvre delen av rammen med
ståltråd (7) hver halvannen meter. Før ståltråd (7) gjennom gjerdet (2) og fest rundt
den øvre rammestangen. Bruk tang til å snurre fast ståltråden (7) til gjerdet (2)
sitter godt. Gjenta hver halvannen meter.

4.

Når du har ført gjerdet (2) rundt rammen, fjerner du overflødig gjerde før du fester
enden på det. Avgjør hvor du skal fjerne overflødig gjerde. Ta vekk ståltrådene
øverst og nederst på den gjerdedelen du skal fjerne. Sett strekkstangen (5) inn i
gjerdeleddene i gjerdet (2).

5.

Fest gjerdet (2) ved å sette en ståltråd (7) øverst i hvert tredje gjerdeledd og feste
den til den øvre rammestangen. Gjenta for den nedre delen av gjerdet (2).

6.

Når du har montert rammen og gjerdet, kontrollerer du at alle de loddrette
stengene (6), hjørnerammestengene (3) og de rette rammestengene (4) er festet
og at rammen er firkantet. Sørg for at gjerdet (2) er festet godt. Sørg for at alle
bolter og muttere er godt festet. Sørg for at det ikke finnes noen ubeskyttede
skarpe kanter.

Montere taket
1.

Når rammen og gjerdet er montert, kan du feste takpresenningen (18).

2.

Trekk takpresenningen (18) over rammen og fest den til rammen med stropper
(19). Se monteringstegningen.

Monteringstegning

MERK: Noen deler er kun listet opp og vist som illustrasjon og er ikke tilgjengelig som individuelle
reservedeler.

Deleliste
Del

Beskrivelse

Ant.

1A

Portramme

1

1B

Bunnstang for port

1

1C

Portnetting

1

2

Nettinggjerde

1

3

4

Hjørnerammestenger (ene
enden bøyd)
Rette rammestenger (ene
enden bøyd)

8

4

5A

Strekkstang for gjerde

2

5B

Strekkstang for port

2

6

Loddrette stenger

7

7

Ståltråd

200

8

Rørklammer

32

9

Klemmer

16

10

Monteringsbrakett og portlås

1

11

Bakplate

1

12

U-bolt

1

13

Parallelle rørklammer

4

14

Medium låsebolter
(0,8x5,1 cm)

16

Illustrasjon

15

Små låsebolter
(1x2,5 cm)

4

16

Muttere (0,8 cm)

18

17

Muttere (1 cm)

4

18

Presenning

1

19

Stropper

32

MERK: Noen deler er kun listet opp og vist som illustrasjon og er ikke tilgjengelig som individuelle
reservedeler.

LES FØLGENDE NØYE
PRODUSENTEN OG/ELLER FORHANDLEREN HAR INKLUDERT DELELISTEN I
BRUKSANVISNINGEN KUN SOM REFERANSE. VERKEN PRODUSENTEN ELLER FORHANDLEREN
GIR GARANTI TIL KJØPEREN AT HAN/HUN ER KVALIFISERT TIL Å GJØRE REPARASJONER PÅ
PRODUKTET ELLER AT HAN/HUN ER KVALIFISERT TIL Å SKIFTE UT NOEN AV DELENE I
PRODUKTET. PRODUSENTEN OG/ELLER FORHANDLEREN GIR UTTRYKKELIG BESKJED OM AT
ALLE REPARASJONER OG UTSKIFTNINGER AV DELER SKAL GJØRES AV EN AUTORISERT
FAGPERSON OG IKKE AV KJØPEREN. KJØPEREN TAR PÅ SEG ALL RISIKO OG ANSVAR I
FORBINDELSE MED EGNE REPARASJONER PÅ DET ORIGINALE PRODUKTET ELLER
RESERVEDELER OG I FORBINDELSE MED UTSKIFTNING AV DELER.

