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Pressutalli 

SS101608R 10’x16’x8’ 

L 3,0 x S 5.0 x K 2,4 m 

Kokoonpano-ohjeet 

 

 

 

 

SUOSITELTAVAT TYÖKALUT 

 
 

 
 
 

Lue ohjeet KOKONAAN ennen kokoamista. Tämä talli TÄYTYY ankkuroida tukevasti. 

TÄMÄ ON TILAPÄINEN RAKENNE EIKÄ SITÄ SUOSITELLA PYSYVÄKSI RAKENTEEKSI. 

Ennen kuin aloitat: Kokoamiseen suositellaan 2+ henkilöä, aikaa noin 2 tuntia. 
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HUOMIO: 
Talli on valmistettu laadukkaista materiaaleista. Se on suunniteltu sopivaksi mukana tulevalle mittojen mukaan tehdylle 

pressupeitteelle. 

Meidän tallimme tarjoavat säilytystilaa ja suojaa auringon, kevyen sateen, puiden mahlan, eläinten ja lintujen ulosteiden 

sekä kevyen lumen aiheuttamilta vahingoilta. Ankkuroi rakenne kunnolla. Katso ohjeista tarkemmat tiedot ankkuroinnista. 

Asianmukainen ankkurointi, peitteen pitäminen kireällä ja puhtaana lumesta ja roskista ovat kuluttajan vastuulla. Lue ja 

omaksu asennuksen yksityiskohdat, varoitukset ja huomautukset ennen kuin aloitat 

asennuksen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys paikalliseen vähittäismyyjään. 

 

VAARA: 
Valitse tallin paikka huolellisesti ennen asentamista. 

VAARA: Pidä talli erossa sähköjohdoista. 

Tarkista, onko yläpuolella kunnallisteknistä verkostoa, puiden oksia tai muita rakenteita. 

Tarkista ennen kaivamista, onko maan alla putkia tai johtoja. ÄLÄ asenna lähelle 

räystäitä tai muita rakenteita, joilta voi valua lunta, jäätä tai runsaasti vettä tallin päälle. 

ÄLÄ ripusta esineitä kattoon tai tukivaijereihin. 

 

VAROITUS: 
Tulipalovaara. ÄLÄ tupakoi tai käytä avotulen lähteitä (kuten grillit, polttoastiat, uppopaistimet, savustimet tai lyhdyt) tallissa 

tai sen lähistöllä. ÄLÄ säilytä herkästi syttyviä nesteitä (bensiini, kerosiini, propaani jne.) tallissa tai sen lähellä. Älä altista 

tallin kattoa tai seiniä avotulelle tai muulle liekin lähteelle. 

 

OLE TARKKANA: 
Ole TARKKANA, kun pystytät runkoa. Käytä asennuksen aikana suojalaseja. Varmista ja kiinnitä yläpuoliset putket 

pulteilla yhteen asennuksen aikana. Varo putkien päitä. 

 

RUNGON ASIANMUKAINEN ANKKUROINTI JA ASENNUS: 
RUNGON ASIANMUKAINEN ANKKUROINTI ON KULUTTAJAN VASTUULLA. 
Emme vastaa luonnonilmiöiden tallille tai sen sisällölle aiheuttamista vahingoista. Talli, jota ei ole ankkuroitu 

tukevasti, voi lähteä lentoon ja aiheuttaa vahinkoa, eikä takuu kata sitä. Tarkista ankkurit 

säännöllisesti varmistaaksesi tallin tukevuus. Emme voi ottaa vastuuta lentoon lähteneestä tallista. 

HUOM.: Tallisi peitteen voi ottaa nopeasti pois ja laittaa varastoon ennen vaikeita sääolosuhteita. 

Suosittelemme, että poistat peitteen, jos paikkakunnallesi on ennustettu kovaa tuulta tai vaikeita 

sääolosuhteita. 

 

HOITO JA PUHDISTUS: 
Kireällä oleva peite varmistaa pitkän käyttöiän ja toiminnan. Pidä peite aina kireällä. Löysällä oleva kangas voi heiketä 

nopeammin. Poista välittömästi kattorakenteeseen kertynyt lumi tai jää harjalla, mopilla tai muulla pehmeällä työkalulla. 

Ole erittäin varovainen poistaessasi lunta peitteeltä - tee se aina rakenteen ulkopuolelta. ÄLÄ käytä lumen poistamiseen 

teräväreunaisia työkaluja tai välineitä, kuten haravaa tai lapiota. Niistä voi tulla peitteeseen reikiä. ÄLÄ käytä peitteen 

puhdistamiseen valkaisevia tai vahvasti hankaavia tuotteita. Peitteen voi helposti puhdistaa miedolla saippualla ja vedellä. 

 

TAKUU: 
Tällä tallilla on täydellinen rajoitettu takuu valmistusvirheiden varalta. Takaamme alkuperäiselle ostajalle, että jos 
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tuotetta ja kaikkia siihen liittyviä osia käytetään oikein ja ne ovat oikein asennettuja, niissä ei ole valmistajan virheitä 

seuraavan ajan kuluessa: 

YKSI VUOSI PEITEKANKAALLA, PÄÄTYPANEELEILLA JA RUNKORAKENTEELLA 

 

Pressutalli 3,0 x 5,0 x 2,4 m Osaluettelo 

Osa 
Koodi 

Osien kuvaus 
Lkm 
(kpl) 

1 Taivutettu kattoputki  4 

2 Taivutettu sivuseinäputki  8 

3 Keskikaaren pystytuki  4 

4 Etu- ja takakaaren pystytuki  4 

5 Orsi  5 

6 Orsi, toinen pää esipuristettu  10 

7 Jäykisteputki 
 

2 

8 Pultti M6x70  20+4 

9 Pultti M6x40  10+2 

10 Pultin muovihattu  10+2 

11 Maakiila  16 

12 Maakiilan nro 11 kiinnike  8 

13 Kiristin kattopeitteelle  4 

14 Etu- ja takapeitteen side  40 

15 Muovitulppa orsille nro 5, 6  10 

16 Muovitulppa pystytuelle nro 4  4 

17 Kattopeite, etu- ja takapeite  1 
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Kaarien ja pystytukien asennus 

 

 

Etu- ja takakaari 

Keskikaari 
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Orsi 
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Rungon ristimittaus ja maakiilojen asennus 
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Peitteen asennus 

 

 

Etupeite 

 

 

 
Takapeite 
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Kattopeite 
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Toimenpide G 
1. Pujota kattopeitteen reunataskussa oleva liina kiristimeen (nro 13) ja etu- ja takakaaren pystytuen 

lenkkiin (nro 4). Liina kulkee pisteiden a, b, c (lenkki) kautta ja takaisin pisteeseen b. 

Huom.: Vaihe 6 kiristimet on vedettävä mahdollisimman kauas lenkistä. 

2. Liikuta kiristintä edestakaisin, kunnes kattopeite on kireällä. 

 

Kokoamistyö on nyt valmis. 


