EKSTRA STOR PORTABEL
GARASJE/LAGERHALL

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING

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

Spesifikasjoner
Dekke

Polyetylen, UV-beskyttet, 0,63 cm (dia.) vevd nylontau, 2,54x0,14 cm vevde
stropper (innsiden av kanten på dekket)

Mål ferdig montert

9,75 m (L) x 4,27 m (B) x 3,66 m (H)

Ramme

Runde stålstenger, 1-3 cm (dia.) x 0,14 cm veggtykkelse

Sikring

Stålsperre (stroppestrammer); elastiske kulestropper

Vekt

304 kg

Ta vare på bruksanvisningen
Du trenger bruksanvisningen for å se advarslene og sikkerhetsanvisningene,
monteringsinstruksjonene, bruks- og vedlikeholdsprosedyrer, deleliste og diagram.
Oppbevar fakturaen sammen med bruksanvisningen. Skriv fakturanummeret på
innsiden av frontdekslet. Oppbevar bruksanvisningen og fakturaen på et trygt og tørt
sted for senere referanse.

Advarsler og sikkerhetsanvisninger
ADVARSEL: Når du bruker produktet, skal du alltid følge sikkerhetsanvisningene
for å redusere risikoen for skader på personer og utstyr.
Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk produktet.
1. Hold arbeidsområdet rent. Rotete områder kan føre til at det skjer skader.
2. Følg retningslinjene for arbeidsområdet. Hold arbeidsområdet godt opplyst.
Unngå skarpe kanter når du monterer. Monter produktet på et flatt og jevnt underlag.
3. 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. Kontroller at
ingen deler er knekt eller har sprekker som kan påvirke funksjonen og ytelsen.
4. Reservedeler og tilbehør. Bruk kun reservedeler som er like de originale. Bruk av
andre deler ugyldiggjør garantien.
5. Kontroller alltid ståldelene og de monterte delene etter montering. Alle
koplinger skal være godt strammet.
6. Hold barn på avstand. Barn må aldri oppholde seg i arbeidsområdet. Ikke la barn
leke i eller rundt garasjen.
7. Bruk ordentlige klær. Det anbefales å bruke sklisikre vernesko under monteringen
av garasjen. Bruk lue eller hårnett hvis du har langt hår.
8. Bruk vernebriller. Bruk alltid ANSI-godkjente støtsikre vernebriller under
monteringen.
9. Ikke bøy deg for langt. Bruk stødige sko og hold alltid balansen.

Ikke prøv å flytte en montert garasje. Ikke løft garasjen.
Det trengs seks eller flere personer til å montere garasjen.
Ikke plasser noe på garasjen.
Unngå harde værforhold. Garasjen kan tippe i sterk vind, noe som kan føre til
skade på eiendom og eiendeler. Demonter garasjen hvis værforholdene blir svært
dårlige og garasjen kan skades. Produsenten er ikke ansvarlig for skader grunnet
dårlig vær som sterk vind, kraftig regn, snø eller is.
14. Du må ta av toppdekket når du vet det blir svært dårlig vær. Hvis toppdekket er på,
må du regelmessig kontrollere festesystemet for å sikre at garasjen er stabil. Det er
ditt ansvar at garasjen er riktig festet.

10.
11.
12.
13.

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 er inkludert. Se delelisten og
monteringstegningen bakerst i denne bruksanvisningen. Hvis noen av delene mangler
eller er ødelagte, kan du ta kontakt med forhandleren.

Montering
Forberedelser

1. Velg en plassering for garasjen.
Krav: Underlaget skal være sementgulv, betongsokler, trykkimpregnerte bjelker eller
sviller. Underlaget må være minst 15 cm større enn garasjen på alle sider. Se
eksempelet nedenfor.

Om mulig bør du velge en plassering i le for vinden (f.eks. ved siden av et hus, en
låve, hekk, knaus osv.). Sørg for at underlaget er jevnt og ryddig.
2. Få tak i to trykkimpregnerte trebjelker (ikke inkl.) med tykkelse på 2 x 6 tommer og
lengde på 10 meter.
Det følger med atten kraftige baseplater (5a og 5b) for å feste takstengene.

Baseplatene må festes til bjelkene med skruer og skiver (ikke inkl.).
3. Få tak i 72 forsinkete skruer på minst 9,5 mm (dia.) x 50 mm og flate skiver (ikke
inkl.) for å feste baseplatene til trebjelkene.
4. Hvis trebjelkene skal monteres direkte på et sementgulv, må du bruke
spesialfesteankere (ikke inkl.).
Hvis trebjelkene skal monteres på sementsokler, må du få tak i sementsokler og
festeelementer (ikke inkl.).
Hvis trebjelkene skal monteres på sviller, må du få tak i 12 sviller og jordankere (ikke
inkl.).
5. Ta med følgende verktøy (ikke inkl.) til monteringsstedet: elektrisk drill, bor og
pipenøkler (for forsinkede skruer og muttere), skrutrekkere og skiftenøkkel. Sørg for
at det er minst seks personer til monteringen av garasjen.
Oversikt over delene
Plasser alle deleboksene i midten der garasjen skal stå. Åpne hver deleboks merket
“A” til “D” og grupper alle delene. Hvis noen deler ikke er merket, skriver du
delnummeret på hver del.
Basemontering
1. Legg de to trebjelkene parallelt på underlaget.
2. Plasser to hjørnebaseplater (5a) på endene av den ene trebjelken med kanten
utover.
3. Plasser sju baseplater (5b) jevnt fordelt mellom hjørnebaseplatene (5a). Gjør det
samme på den andre trebjelken.

4. Bruk fire skruer og skiver (ikke inkl.) og fest hjørnebaseplaten (5a) på enden av
trebjelken som vist på bildet nedenfor.

Den innerste kanten på baseplaten skal være på linje med trebjelken. Det anbefales
å merke av for skruehull, og drill deretter styrehull på 6,35 mm for de forsinkete
skruene på 9,5 mm.

5. Fest en basestang (7) midlertidig til baseplaten (5a) med en lang bolt (11) og trekk
basestangen til den neste umonterte baseplaten (5b).
6. Fest den andre enden av basestangen (7) til baseplaten (5b) med en lang bolt (11).
Slik avgjør du avstanden mellom baseplatene.
7. Sett baseplaten (5b) med kanten på linje med kanten av trebjelken og merk av for
skruehull.
8. Drill hull og fest baseplaten (5b) med fire skruer og skiver.
9. Drei basestangen (7) 180 grader og bruk på den neste baseplaten (5b).
10. Gjenta trinn 5 til 9 for å feste resten av baseplatene på trebjelken.
11. Gjenta trinn 4 til 10 på den andre trebjelken.

Feste trebjelkene til underlaget
Hvis trebjelkene skal monteres på et sementgulv, følger du disse trinnene:
1. Legg trebjelkene langs gulvet med en avstand på 4,27 meter mellom innsidene av
stolpene i hjørnebaseplatene (5a). Se bildet ovenfor.
Bjelkene må ha minst 15 cm klaring på utsiden. Se bildet ovenfor.
2. Merk av plasseringen til en av bjelkene på sementgulvet.
Merk av for monteringshull på bjelken mellom baseplatene (5a og 5b).
3. Mens to andre personer holder trebjelken på plass, driller du monteringshull
gjennom bjelken og ned i betongen.
Hullstørrelsen avhenger av størrelsen på de forsinkete skruene (ikke inkl.). Antall
skruer avhenger av størrelsen på dem. Spør en kvalifisert fagperson.
4. Når alle hullene er drillet for den ene bjelken, fester du den.
5. Plasser den andre trebjelken på linje med den første, nøyaktig 4,27 meter mellom
innsidene av stolpene i hjørnebaseplatene (5a).
6. Mål avstanden mellom innsidene av stolpene i hjørnebaseplatene (5a) mens to
andre personer holder trebjelken på plass.

Avstanden må være nøyaktig den samme på begge sider for at basen skal bli
firkantet. Juster trebjelken som ikke er festet om nødvendig. Når den nøyaktige
plasseringen er avgjort, merker du av plasseringen.
7. Gjenta trinn 3 og 4.
Hvis trebjelkene skal monteres på betongsokler (ikke inkl.), følger du disse trinnene:
1. Legg trebjelkene langs underlaget med en avstand på 4,27 meter mellom innsidene
av stolpene i hjørnebaseplatene (5a). Se bildet ovenfor.
2. Merk av omkretsen av hver trebjelke på underlaget og for hvert drillehull mellom
hver baseplate.
3. Flytt trebjelkene og klargjøre betongsoklene.
Du kan enten grave hull og helle fersk betong med utstikkende skruebolter på minst
1,27 cm (dia.), eller plassere ut forhåndsstøpte betongsokler på minst 30 cm i

diameter og dybde.
4. Legg trebjelkene langs festeelementene på soklene, merk av og drill hull. Gjør dette
på en trebjelke av gangen.
5. Fest trebjelken godt til betongsoklene og festeelementene.
6. Legg den andre trebjelken langs de motsatte festeelementene og mål avstanden
mellom innsidene av stolpene i hjørnebaseplatene (5a) mens to andre personer
holder trebjelken på plass. Se bildet ovenfor.
Avstanden må være nøyaktig den samme på begge sider. Juster trebjelken som
ikke er festet om nødvendig. Når den nøyaktige plasseringen er avgjort, merker du
av og driller monteringshull i forhold til de utstikkende festeelementene på
betongsoklene. Fest trebjelken godt på plass.
Hvis trebjelkene skal monteres på sviller (ikke inkl.), følger du disse trinnene:
1. Legg trebjelkene langs underlaget med en avstand på 4,27 meter mellom innsidene
av stolpene i hjørnebaseplatene (5a). Se bildet ovenfor.
2. Merk av omkretsen av hver trebjelke på underlaget og for hvert drillehull mellom
hver baseplate.
3. Flytt trebjelkene og legg ut svillene. Se bildet ovenfor.
Fest svillene til bakken med jordankere (ikke inkl.).
4. Legg trebjelkene på svillene, merk av og drill hull. Gjør dette på en trebjelke av
gangen.
5. Fest trebjelken godt på svillen med rustfrie skruer på minst 1,27 cm i diameter (ikke
inkl.).
6. Legg den andre trebjelken på den motsatte svillen og mål avstanden mellom
innsidene av stolpene i hjørnebaseplatene (5a) mens to andre personer holder
trebjelken på plass. Se bildet på forrige side.
Avstanden må være nøyaktig den samme. Juster trebjelken som ikke er festet om
nødvendig. Når den nøyaktige plasseringen er avgjort, merker du av og driller
monteringshull i svillene.
Montere ramme og stenger
Denne delen av monteringen vil gå fortere hvis det er flere personer med og hjelper
til. Se også delelisten og monteringstegningen bakerst i denne bruksanvisningen.
1. Sett de rette vertikale stengene (4) over de 18
baseplatene (5a og 5b), og sett de nedre
monteringshullene på linje.
2. Fest en støttestang (9) og fremre basestang (6) til
den første rette stangen (4) ved baseplaten (5a)
med en lang bolt (11) og mutter (12).

3. Sett den avsmalnede enden av en senket basestang (7) inn i enden av den
fremre basestangen (6) og fest med en lang bolt (11) og mutter (12). Fortsett å
montere basestengene på denne måten til enden av garasjen, og fest deretter en
støttestang (9) mellom den siste basestangen (7) og den vertikale stangen (4)
med en lang bolt (11) og mutter (12).
4. Gjenta trinn 1 og 2 på enden av denne raden og på den andre trebjelken.
Merk: I hele monteringen må alle bolter monteres utenfra og inn slik at ikke
takdekket (15c) blir skadet av boltespissene.
5. Monter og fest tre buer om gangen. Se på illustrasjonen nedenfor.
a) Legg ut tre bøyde takstenger (1), seks korte bøyde stenger (2) og seks lange
bøyde stenger (3).
b) Sett de korte bøyde stengene (2) inn i endene på de bøyde takstengene (1).
Sett skruehullene på linje og fest med en kort bolt (10) og mutter (12).
c) Sett de lange bøyde stengene (3) inn i de korte bøyde stengene (2). Sett
skruehullene på linje.
d) Med hjelp fra to andre personer, løfter du hele buen og setter den ned i de
vertikale stengene (4) på hver side. Gjør det samme med de to andre buene.
e) Bruk en stige for å nå buen og fest den fremre basestangen (6) og den andre
basestangen (7) under buene med lange bolter (11) og muttere (12). Gjør dette
på tre steder. Fest godt.
6. Gjenta trinn 4 og monter resten av buene.
7. Når rammen er ferdig, kontrollerer du at alle mutterne og boltene er stramme.

Feste takdekket
1. Legg et beskyttelsesdekke på bakken ved siden av rammen.
2. Brett ut takdekket på beskyttelsesdekket med maljene ved siden av trebjelken.
Innsiden av takdekket skal vende opp. Ikke tråkk på takdekket.
3. Før tauet (14) gjennom hver malje og rundt den
fremre basestangen (6) og resten av basestengene
(7). Se bildet nedenfor.
La det være 1-2 cm klaring mellom takdekket og
basestengene.
4. Når du har ført tauet (14) rundt stengene, festes det
til hjørnebaseplatene (5a).
Forsiktig: Pass på så ikke maljene revner ut av takdekket.
5. Fest de andre tauene (14) til den midterste og de ytterste maljene på den andre
siden av takdekket.
6. Kast tauene over toppen av rammen til den andre siden. Se bildet nedenfor.
7. Med hjelp fra to andre personer, trekker du takdekket forsiktig over rammen. Hold
takdekket midt på rammen mens det trekkes over. Det kan hjelpe at andre styrer
takdekket fra den andre siden.

Forsiktig: Ikke riv i takdekket. Hvis takdekket settes fast i rammen, må ikke tauene
trekkes i. Stå på en stige og løsne takdekket. Hvis takdekket sitter fast i en bolt
som er satt inn fra innsiden og ut, settes denne inn rett vei før monteringen
fortsetter.
8. Når takdekket er helt over rammen, føres tauet (14) gjennom hver malje og rundt
den fremre basestangen (6) og resten av basestengene (7).
9. Når du har ført tauet (14) rundt stengene, festes det til hjørnebaseplatene (5a). Fest
tauet til baseplaten (5a).
10. Fest det delte frontdekket (15a) til åpningen på garasjen med kulestropper (13)

gjennom hver malje.
11. Fest det udelte bakdekket (15b) til baksiden på garasjen med kulestropper (13)
gjennom hver malje.
12. Fest en stroppstrammer (16) i hver hjørnebaseplate (5a).
13. I hvert hjørne av takdekket er det en flat stropp. Før den flate
stroppen gjennom front- og bakdekket, inn i stroppstrammeren
(16), og stram hver stropp skiftevis, litt om gangen. Når
takdekket strammes, foldes en kant på 15 cm over kantene
som vist på det venstre bildet nedenfor.

Vedlikehold
1. Spyl takdekket regelmessig for å fjerne skitt.
2. Kontroller strammingen av muttere, skruer og tau regelmessig.
3. Hvis det bygger seg opp snø eller skitt på takdekket, bruker du en kost for å fjerne
snøen fra utsiden. Bruk en gardintrapp og støttet av en annen person når du skal
nå toppen av garasjen. Gå aldri inn i garasjen hvis den er dekket med snø eller
noe annet som er tungt.
4. Ta av takdekket hvis det ventes svært dårlig vær.
5. Ved lagring av takdekket, må du sørge for å at det er helt tørt for å hindre mugg.
6. Når du skal lagre store ting i garasjen, må du først fjerne frontdekket (15a) for å
unngå skader på frontdekket.

Deleliste
Del

Beskrivelse

Mål

Ant.

Boks

1

Bøyd takstang

Ø3,8X163,2X0,15 cm

9

A

2

Kort bøyd stang

Ø3,8X101,6X0,15 cm

18

A

3

Lang bøyd stang

Ø3,8X163,2X0,15 cm

18

A

4

Rett stang

Ø3,8X160,7X0,15 cm

18

C

5a

Hjørnebaseplate
(med stroppstrammer)

15,2X13,3X10,8 cm

4

D

5b

Baseplate

15,2X13,3X10,8 cm

14

D

6

Fremre basestang

Ø3,8X214X15 cm

7

C

7

Senket basestang

Ø3,8X129X15 cm

49

41 i B, 8 i C

8

Senket støttestang

Ø3,8X101,6X15 cm

4

A

9

Støttestang

Ø3,8X101,6X15 cm

4

A

10

Kort bolt

M8X5,1 cm

22

D

11

Lang bolt

M8X9,5 cm

63

D

12

Mutter

M8

85

D

13

Kulestropp

62

D

14

Tau

5

D

15a

Frontdekke

1

D

15b

Bakdekke

1

D

15c

Takdekke

1

D

16

Stroppstrammer (del av hjørnebaseplate (5a))

4

D

Ø0,5X15,9 m

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.

