
Markki® tuuletusteline, 
kiinteä yläkehä
0250 sinkitty, 0252 vihreä, 0253 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 7 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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Tuuletustelineen osat
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1. Jalka
2. Pystyputki
3. Yläkaari
4. Tamppauslava
5. Tuki 
6. U-kiinnike 
7. Klemmaripari 
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Asenna seuraavaksi kuvan 6 mukaisesti yläkaari pystyputkien 
ylimpiin reikiin U-kiinnikeellä, M8x70 ruuvilla ja mutterilla alus-
levyjä molemmin puolin käyttäen. Asenna lopuksi pystyputkien 
päähän mustat muovitulpat.

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!

Asenna seuraavaksi toisen pään jalkapaketti kuvan 5 mukaises-
ti M8x70-ruuvilla. Kiinnitä saman ruuvin alle vinotuen toinen pää.
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Asenna seuraavaksi tamppauslava (osa 4) toiseen kasattuun 
jalkapakettiin U-kiinnikkeellä (osa 6) ja M8x70-lukkokantaruuvilla 
kuvan 3 mukaisesti. Lavan puolien hitsaussaumat tulevat alaspäin.

Asenna tämän jälkeen vinotuki (osa 5) klemmarin alimman kiin-
nitysruuvin mutterin päälle (kuva 4) ja kiristä paikoilleen aluslevyä 
käyttäen.

Tamppauslavan kiinnitys pystyputkeen: U-kiinnike ja M8x70-
lukkokantaruuvi, lavan puolien hitsaussaumat alaspäin.
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Vinotuen alapää: toisella mutterilla ja aluslevyllä pystyputken 
klemmarin alimpaan, kiinni olevaan ruuviin.
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Jalkapaketin ja vinotuen yläpään kiinnitys U-kiinnikkeellä ja 
M8x70-lukkokantaruuvilla.
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Yläkaaren kiinnitys pystyputkien reikiin U-kiinnikkeellä, M8x70-
ruuvilla ja aluslevyillä molemmin puolin, muovitulppa painetaan 
pystyputkeen.


