Instruktáž k přepotažení slunečníku Moravia Propag 3,5x3,5 m, hliníková kostra

A) DEMONTÁŽ POTAHU
1. Slunečník umístíme do stojanu, zajistíme proti vyvrácení
2. Slunečník zůstane v zavřeném stavu
3. Z 4 rohových kapsiček potahu vysuneme delší ramena (diagonály) a uvolníme potah
4. Ze 4 kratších ramen vyšroubujeme na konci ramene vrut, který drží plachtu přes silonový
pásek
5. Je třeba odjistit 4 suché zipy (našité cca v 1/3 diagonály potahu)
6. Pomocí žebříku přes horní růžici potah sejmeme z kostry slunečníku

B) MONTÁŽ POTAHU
1. Kostru slunečníku umístíme do stojanu, zajistíme proti vyvrácení
2. Kostra slunečníku zůstane v zavřeném stavu
3. Pomocí žebříku přetáhneme přes horní růžici (vrchol kostry) nový potah
4. Střed potahu musí být umístěn v ose horní růžice (vrcholu kostry)
5. Do 4 kapsiček potahu nasuneme delší ramena (diagonály) – POZOR použít přiměřenou
sílu, aby nedošlo k poškození (roztržení) kapsičky ve švu
6. Kostru opatrně otevřeme, tak, aby se podařilo zajistit slunečník do západky do plného
otevření
7. Postupně zajistíme kratší ramena přes silonový pásek do plastové krytky vrutem – tak,
aby plachta byla vypnutá do požadovaného stavu
8. V 1/3 diagonály potahu jsou všity suché zipy, které obepnou rameno diagonály –
zajištěním suchých zipů je montáž potahu dokončena
9. Provedeme zkoušku otevírání/zavírání slunečníku
a) slunečník musí jít plně zavřít, tak aby šel zajistit obepínacím bezpečnostním prvkem
s karabinou (zabraňuje svévolnému otevření slunečníku)
b) slunečník musí jít otevřít tak, aby došlo k zajištění do západky mechanismu (zajistí
slunečník v otevřené poloze)

BEZPEČNOSTNÍ A PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ










návod se může mírně lišit dle roku výroby koster, princip přepotažení zůstává stejný –
v případě nesrovnalostí kontaktujte dodavatele
kostra slunečníku nesmí být poškozena, nesmí být upravována
přepotažení provádějte ve vhodných podmínkách (povětrnostních)
dodržujte zásady bezpečnosti práce (práce s nářadím, výškové práce – žebřík)
doporučujeme práci provádět ve 2 osobách (fyzicky i psychicky zdatných)
na vady způsobené špatnou montáží se nevztahuje záruka
potah není určen pro mechanické ani chemické čištění.
potah udržujte suchý, čistý
skladování: potah / slunečník s potahem skladujte suchý čistý v sezónním obalu, zajištěn proti
poškození

