Upprullning med utväxling
Art.nr 412095

Till vår upprullning med utväxling, art.nr 412095, behövs ett teleskoprör i 3 delar av aluminium, art.nr 41259 och valfri duk.
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1. Ställ gavlarna (A+B) på lämplig kortsida, vinkelrätt mot poolens långsida, parallellt med varandra och symmetriskt mot
poolen.
2. Montera de mindre aluminiumrören (C) på PVC-lagringarna (D). Se till att rören är fria från grader invändigt, grada ur
med en kniv vid behov. Lägg en träkloss under gaveln (A) som mothåll på undersidan för att inte skada gaveln om den läggs
mot marken.
3. Skjut in de två mindre aluminiumrören (C) i det större aluminiumröret (E), så att de bildar ett teleskoprör.
4. Reglera teleskopröret till passande längd.
5. Trä medföljande nylonbricka (F) på den bortre lagringens axel och stick därefter in axeln i det nedre hålet på den bortre
gaveln (B).
5. Fäst rattsidans gavel (A) i underlaget, 4st skruvar 5,5x38 medföljer.
6. Skruva fast teleskopröret i PVC-lagringarna. Skruva samtidigt fast dukens ände i teleskopröret, 9st skruvar 4,2x13 medföljer.
Dessa skruvar ska placeras mitt i och längs med ett av de nedsänkta plana spåren på teleskopröret.
7. Justera den andra gavelns placering (B) och skruva fast den i underlaget, 4st skruvar 5,5x38 medföljer.
Gavlarna ska stå parallellt med varandra.

SVENSKA

8. Trä på ratten (G) och fixera den med den långa skruven (H) och muttern (I).
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