
Markki® tuuletusteline, 
kääntyvä yläkehä
0047 sinkitty, 0046 vihreä, 0040 tummanharmaa

Asennusohje

Pystyputken ja jalkojen 
kiinnitys: 

a) 2 kpl M8x20-ruuveja,
b) 1 kpl M8X60 -ruuvi 
c) 1 kpl M8x30-ruuvi 
sekä aluslevyt ja
mutterit.

Kokoa ensin molempiin päihin valmiiksi jalkapaketit 
osista 1, 2 ja 10 seuraavasti:

Asenna kuvan 2 mukaisesti klemmaripari jalan (osa 
1) keskelle, jalassa olevan reiän kohtaan. Laita M8x60-
ruuvi klemmarin puolikkaiden ja jalkaputken läpi, kiristä 
kevyesti mutterilla aluslevyä käyttäen.

Asenna pystyputki (osa 2) jalassa olevan klemmari-
parin sisälle, ja asenna kuvan 2 mukaisesti klemmariin 
2 kpl M8x20- ja 1 kpl M8x30-ruuveja muttereita ja 
aluslevyjä käyttäen. 

Varmista ennen klemmarin ruuvien kiristystä, että 
pystyputken reiät ovat oikean suuntaisesti. Asenna jalko-
jen päähän mustat muovitulpat. 
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1. Jalka
2. Pystyputki
3. Yläkaari
4. Tamppauslava
5. Väliputki
6. Pikkukaari
7. Lukko
8. Tuki 
9. U-kiinnike 
10. Klemmaripari 
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Pikkukaarien asennuksen jälkeen laita kaarien väliin väliput-
ket (osa 5). Varmista, että putki painuu supistetun osan pohjaan 
molemmista päistä.

Nosta tuuletustelineen yläkaari (osa 3) paikoilleen. Varmista, 
että yläkaari menee pystyputkien supistetun osan pohjaan molem-
missa päissä.

Asenna seuraavaksi kuvan 7 mukaan pystyputkien vapaisiin 
reikiin M8x50-lukkoruuvi (a) ulkoapäin putken läpi ja lukitse M8-
mutterilla. Laita seuraavaksi ruuvin akseleille aluslevyt, lukkoraudat 
(osa 7) ja aluslevyt. Kiristä sopivasti M8-mutterit, varmista lukko-
raudan liikkeen sujuvuus, ja tarvittaessa löysää tai kiristä mutteria.

 Asenna pikkukaarien vapaisiin reikiin M8x40-ruuvit (b) kuvan 
7 mukaisesti. Varmista, että lukkoraudan hahlo sopii mutterin ja 
ruuvin kannan väliin kuvan 8 mukaan, säädä tarvittaessa.

Asenna seuraavaksi tamppauslava (osa 4) toiseen kasattuun 
jalkapakettiin U-kiinnikkeellä (osa 9) ja M8x70-lukkokantaruuvilla 
kuvan 3 mukaisesti. Lavan puolien hitsaussaumat tulevat alaspäin. 

Asenna tämän jälkeen vinotuki (osa 8) klemmarin alimman kiin-
nitysruuvin mutterin päälle (kuva 4) ja kiristä paikoilleen aluslevyä 
käyttäen.

Asenna seuraavaksi toisen pään jalkapaketti kuvan 5 mukaisesti 
M8x70-ruuvilla. Kiinnitä saman ruuvin alle vinotuen toinen pää.

Asenna seuraavaksi kuvan 6 mukaisesti pikkukaaret pystyput-
ken ylimpiin reikiin lukkokantaruuvilla M8x70. Lukkokantaruuvi 
asennetaan ulkoapäin pystyputken läpi ja lukitaan pystyputkeen 
M8-mutterilla korinaluslaattaa käyttäen. Laita seuraavaksi korin-
aluslaatta ruuvin akselille, ja laita pikkukaari (osa 6) kaaren keskel-
lä olevasta reiästä ruuvin akselille. Kiristä sopivasti M8-mutterilla 
aluslevyä käyttäen pikkukaari paikoilleen, varmista kaaren liikkeen 
sujuvuus. Löysää tarvittaessa mutteria hieman, jos liike takertelee.

Tamppauslavan kiinnitys pystyputkeen: U-kiinnike ja M8x70-
lukkokantaruuvi, lavan puolien hitsaussaumat alaspäin.

Jalkapaketin ja vinotuen 
yläpään kiinnitys U-kiinnik-
keellä ja M8x70-lukkokanta-
ruuvilla.

Pikkukaaren asennus lukkokantaruuvin M8x70 avulla: pystyput-
ken ja kaaren väliin keskelle mutteri, jonka molemmille puolille 
korinaluslaatat. Aluslevy ja mutteri ruuvin päähän.

Tarkista lopuksi, että kaikki ruuviliitokset ovat kireällä. Vältä 
kuitenkin tarpeetonta kiristämistä, jotta maali- tai sinkkipinnoite 
eivät vaurioidu. 

Sinkityissä telineissä putken pinnassa oleva suoja-aine on pyy-
hittävä ennen käyttöä pois esim. astianpesuaineella.

Huolto ja kunnossapito
Pinnat puhdistetaan hankaamattomalla pesimellä puolen vuoden 
välein, samalla tarkistetaan kiinnitysruuvien kireys.
Huom! Tuuletusteline ei ole kiipeily- tai leikkiväline!

Vinotuen alapää: toisella 
mutterilla ja aluslevyllä 
pystyputken klemmarin 
alimpaan, kiinni olevaan 
ruuviin.
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Toimisto/tuotanto
Ollinkankaantie 108
62420 Kortesjärvi
Puh. (06) 488 0900
Fax  (06) 488 5361
markki@markki.fi

Tuusula/myyntivarasto
Ristikiventie 101
04300 Tuusula
Puh.  (09) 275 2318
Fax  (09) 275 2377

Oulu/myyntivarasto
Laakeritie 9
90620 Oulu
Puh.  (08) 817 6062
Fax  (08) 817 6254
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