
 

   

   
 

 
 
 
 
  

 

 

AUTOTELTTA 3,5 X 7,5 M 

 
HYVÄ ASIAKAS 
Suosittelemme varaamaan asennukseen vähintään kaksi henkilöä. 

Käytä käsineitä metallirungon kokoonpanossa. 

Metalliosat on käsitelty ruosteenestoaineella, joka saattaa tuntua öljyiseltä. 

Pinnoite ei ole vaarallista, mutta se saattaa liata kädet kokoonpanon aikana. 

Suosittelemme pyyhkimään metalliosat puhtaiksi lämpimän veden ja 

pesuaineen seoksella ennen kokoonpanoa. Jos kätesi likaantuvat, saat ne 

puhtaiksi vedellä ja saippualla.       
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LUE ENNEN 

KÄYTTÖÄ 

 



KOKOONPANO-OHJEET 
1. Keskikaarien kokoonpano 
a) Ota yksi kaari (6) ja kiinnitä se vasemmalle puolelle yhteen kulmakappaleista (5). 

b) Tartu toiseen kulmakappaleeseen (5) oikealla puolella. 

c) Vie kootun kaaren reikien läpi 1.75:n tuuman1.75 tuuman ruuvi 

 oikealle puolelle, kiinnitä tanko (7) ruuvin päälle ja kiristä siipimutteri 

d) Toimi samoin vasemmalla puolella. 

2. Toista vaihe 1 muiden keskikaarien kohdalla. 
 

3. Kokoa oven päätykaaret (siipimutterit aina suojan sisäpuolelle) 
a) Ota yksi kaari (6) ja kiinnitä se vasemmalle puolelle yhteen päätykulmakappaleista (4). 

b) Vie kootun kaaren reikien läpi 1.75:n tuuman1.75 tuuman ruuvi oikealle puolelle, kiinnitä tanko 

(7) ruuvin päälle ja kiristä siipimutteri.  

c) Liu'uta kiskon koukut tankojen (8) yli, asenna sitten toinen puoli (9), kiinnitä  

  toinen pää kaareen (4) 1.75:n tuuman1.75 tuuman ruuveilla ja siipimuttereilla. 

d) Tartu toiseen päätykulmakappaleeseen (4) oikealla puolella. 

e) aseta viimeiset kootut kaaret suojan eteen. Oviaukko tulee tähän. 

 

4. Jalkojen asennus 
a) Työnnä jalat (13) päätykaareen yksi puoli kerrallaan. Muista kiristää jalka kulmakaareen ruuvilla. 

b) Työnnä jalat (3) kaikkiin keskikaariin. 

c) Kiinnitä toinen kaari liitosputkiin (11) ja (13) 3 tuuman ruuveilla ja poikittainen tanko (10)  

kolmen tuuman ruuveilla ja siipiumuttereilla. Katso kuva etusivulta. Huomautus: (10) on kiinnitettävä molempiin päätyosiin. Liitosputken 

viimeinen osa on numero 12. 

d) toista vaiheita b ja c, kunnes koko suoja on valmis. 

e) Työnnä seuraavaksi suojan alaosan jalat (1 ja 2) yllä annettujen ohjeiden mukaan niin, että suoja tulee valmiiksi. 

f) Varmista, että suojan pohja on tukevasti maassa suorakaiteen muotoisena (tämä on erittäin 

tärkeää). 
 

5. Suojakankaan asennus (kiinnikkeet tulevat aina sisäpuolelle) 
a) Aseta katto suojan eteen kuvan mukaisesti. 

b) Taita katto auki kuvan mukaan ja nosta sellaisenaan kehikon päälle. 

c) Aseta katto kootun kehikon päälle ja varmista, että katto on tasaisesti kehikon molemmin puolin. 

d) Suojan molemmissa päissä on kaksi nauhaa sisäpuolella. Kiristä nauha niin, että katon pääty 

kiristyy alas kiinni kehikkoon. Vedä katto suoraan ja sido nauha kierretappiin. Katso kuvan ohje. 

 

 

 

6. Oven kokoaminen 
a) Suojan ovea voi käyttää kahdella tavalla, joko ilman ovilehteä tai sen kanssa.  

b) Kiinnitä ensin ovi yläosastaan kehikkoon kiinnikelenkillä ja viimeistele kiinnitys putkeen Velcro-tarralla. Kiinnitä sitten oven vasen ja 



oikea reuna kehikon putkeen kiinnityslenkein. Kiinnitä kiskon koukku putkiin 9 ja 10 ja käytä sitten kiinnityslenkkiä ja S-koukkua oven 

sulkemiseen sekä sisältä että ulkoa kuvan osoittamalla tavalla. Kuvassa näkymä sisäpuolelta. Käytä ulkopuolella samanlaisia 

kiinnityslenkkejä ja S-koukkua. 

 

c) Toinen ovi kiinnitetään yksinkertaisesti kiinnityslenkillä kehikkoon yksi raksi kiinnityslenkkiä kohden. 

 

7. Suojan kiinnitys paikalleen 
a) Aseta suoja lopulliselle paikalleen, sulje kaikki ovet ennen lopullista kiinnitystä, kiinnitä ensimmäisellä sivulla olevan kuvan mukaisin 

tarvikkein.  

b) Kiinnitä läppä (jos kuuluu toimitukseen).  

 

 

OSALUETTELO  

OSANUMERO    KUVAUS                   KPL 

                                                                                                

1                      Takajalan alaosa                                                      4 

 

2                      Vakiojalan alaosa                                                            10 

 

3                      Vakiojalan yläosa                                                            10 

 

4                      Päätykulman kaari                                                                   2 

 

5.                     Pääkulman kaari                                                                  12 

 

6                      Keskikaari                                                                       7 

 

7                      Ristitanko                                                                          7 

 

8                      Ovikisko uros                                                                     1 

 

9                      Ovikisko naaras                                                                     1 

 

10                     Viistopalkki                                                                          8 

 

                                                             

11                      Liitäntäputki                                                                35 

 

12                     Liitäntäputki                                                                    7 



 

13                      Takajalan yläosa                                                      4 

 

                   

     Nauha (10,8 m)                                                                       2         

 

         Tappi                                                                              8 

 

 

                       Kierretappi                                                                          4 

  

   

                       Lattiakiinnike                                                                       4                                       

           

 

 

 

      Joustava kiinnike                                                                     65 

 

 

      Ovikiskon koukku                                                                     8 

 

 

                        

 S-koukku                                                                            16 

 

 

        1,75 tuuman ruuvi                                                                     46 

 

                       2,5 tuuman ruuvi                                                                     5 

 

 

                       3 tuuman ruuvi                                                                     54 

 

 

                       Siipimutteri                                                                          105 

 

                                                                   

 

         Katto                                                                              1 

 

                   Ovi                                                                   2 


