KUPOL- BRUKSANVISNING
Lokk med automatisk hevearm tilpasset pallekarmer
og dyrkningsbed (120x80 cm)
Lokket er laget av støpt polykarbonat, en ekstremt slitesterk plast med UV-beskyttelse som vil vare i mange år. Den
automatiske hevearmen har individuelle innstillinger - du bestemmer hvilken temperatur (fra 15-25 grader) lokket
skal åpnes. Det kuppelformede lokket slipper inn rikelig med lys og den selvlukkende mekanisk men bidrar til at fuktighet
opprettholdes og overskuddsvarme blir ventilert ut.

VIKTIG INFORMASJON
Lokket er fremstilt av polykarbonat,
som er en svært slitesterk plast.
Plasten har ekstra UV-beskyttelse
for å unngå gulning.
Lokket skal rengjøres med en myk
klut og mild såpe.
MERK! Løsemidler skal ikke brukes!

Følgende verktøy er nødvendig for å montere kupolen:
Skrutrekker
Skifte- eller fastnøkkel 10 mm
Dyrkingsbed/ pallekarm med dimensjoner på 120 x 80 cm

Pakken inneholder:

Automatisk hevearm

Stempel med låssplint

Hengsler, skuer og muttere

Vinkel, skruer og mutterskive

Lokket kan behandles med kalk eller
dekkes med duk for å unngå sterk
direkte stråling fra solen.
Den automatiske hevearmen
hjelper til med å holde riktig
temperatur i dyrkningsbedet
eller pallekarmen.
Den kan justeres slik at den åpner
seg fra 15 °C til 25 °C med at
stempelet gjenges inn eller ut.
Om det er ønskelig at lokket skal
åpnes ved en lavere temperatur skal
stempelet skrus inn med klokken og
ved høyere temperatur skal
stempelet skrus ut mot klokken.
Stempelet skal smøres med fett
1-3 ganger per år.
Hevearmen kan skrus av i sin helhet,
eller så kan stempelet tas bort om
funksjonen ikke ønskes.
OBS! Stempelet inneholder bivoks
og er sensitiv for temperaturer
under 0 °C og skal under kaldere
årstider tas bort og oppbevares
frostfritt.
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STEG 1, MONTERING AV HEVEARM

1

7

Marker midtpunket av den lange siden på
pallekarmen/ dyrkningsbedet

2

Skru slik at hullet til låssplinten blir synlig og før gjennom
låssplinten.Trykk den gjennom med for eksempel skrujernets
håndtak
8

Sett vinkeljernet sentrert 10 mm under den øvre kant av
pallekarmen/ dyrkningsbedet. Marker hullposisjoner med
blyant. Sørg for at vinkelen er helt vannrett
3

Plasser armen over vinkelens hull. Ta mutterbrikken og
plasser den under vinkelens hull. OBS! Kontroller at armen
kommer riktig vei, se bilde 12
9

Fest vinkelen med de to små treskruene

4

Skru fast armen med de to M4 skruene. Åpneren skal sitte i
det innerste laget
10

Løsne fjærene på utløserspaken for å lette monteringen

5

Sett på plass fjærene på utløserspaken

11

Trykk sammen stempelet og før den gjennom det gjengede
hullet og inn i det mindre hullet

6

Trykk sammen åpningsarmen og snu på passdelen som
bildet viser, se også bilde 12

12

Skru stempelet med klokken for å feste den i det største
hullet, fortsett til gjengene syns på den andre siden.
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STEG 2, MONTERING AV LOKKET
Lokket er beskyttet av en hvit beskyttende film som skal fjernes. Filmen kan godt være på mens lokket monteres, men
pass på at den beskyttende filmen er fjernet rundt hengslene.

Skru fast hengslene i hullet på lokkets sider med M6 skruer og
mutter. Se bilde (14) av skissen under (OBS: Skissen er med
lokket riktig vei, mens lokket er oppned på bildet til venstre.)

13

14

15

16

Plasser lokket på kragen
slik som på bilde. Dra lokket
bakover slik at den fremre
kanten går mot kragen.

17

Skru fast hengslene i kragen med de store
treskruene. OBS! Plasser den store brikken
mellom hengslene og treverket. Dra slik at
lokket sitter stødig men er lett å åpne.

18

19

Sjekk at hevearmen ”griper tak” i lokket.
Når du åpner lokket manuelt, glem ikke
å kontrollere at beslaget kommer i rett stilling. Om det trengs, etterjuster hevearmens
plassering med de to festskruene.
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