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10' x 20' x 8'  Přístřešek na auto
Špičkový stylový přístřešek

návod k sestrojení

POPIS                                            MODEL  #
10' x 20' x 8' AutoShelterTM - Tan 62680

DOPORUČENÉ NÁŘADÍ

Před montáží si prosím přečtěte celý návod. Tento přístřeškek MUSÍ být bezpečně ukotven.
Tohle je pouze druh "přechodného přístřešeku", nedoporučeje ho používat trvale.

Než začnete: pro montáž doporučujeme 2 a více osob. Sestavování zabere
přibližně 2 hodiny.
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INVERZNÍ BAREVNÁ VERZE
Tam, kde není možné použít plnobarevnou pozitivní verzi, použijeme variantu inverzní.

9

PLACHTOVÁ GARÁŽ GOMEISA
návod k montáži
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MONTÁŽ - PLACHTOVÁ GARÁŽ

DEJTE SI POZOR:
Tento přístřešek je vyroben z velice kvalitních materiálů. Přístřešek je navržen na uchycení vlastního potahu, který máte přiložený.
ShelterLogic®, LLC Shelter nabízí uskladnění a ochranu před poškozením způspbeným sluncem, deštěm, mízou ze stromů, zvířaty -
ptačími výkaly a sněhem. Správné upevnění ShelterLogic®, LLC, je velice důležité. V tomto manuálnu - níže naleznete popis, jak
přístřešek řádně  upevnit. Řádné  upevnění  zajistí,  že  potah  bude  stále  na  správném  místě.  Před  instalací  si  prosím  přečtěte  a
prostudujte všechny detaily - nebezpečí a varování. Jestliže máte nějaké otázky, zavolejte na zákaznické číslo servisu.

NEBEZPEČÍ :
Důkladně  vyberte  místo,  kde  chcete  přístřešek mít.  UPOZORNĚNÍ:  Přístřešek  umistěte mimo
dosah elektrických drátů. Zkontrulujte zda se nad místem, kam chcete přístřešek ukotvit nenechází větve
stromů či jiné  překážky.  Ujistěte  se,  jestli  pod  místem  není  podzemní  potrubí  nebo  jiné  další vedení.
Přístřešek neinstalujte  v  blízkosti  skřešních  okapů  nebo    blízkosti  jiných  staveb,  které  by mohly
způsobit,  že  se na  přístřešek  sesune  sníh,  led,  nebo  nějaká  nadměrná  váha.
Nevěšte předměty  ze  střechy  nebo  z podůrných lan,
VAROVÁNÍ I:
Nebezpečí požáru. Nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň - grily, ohniště, různé   lucerny   a
další   v   nebo   okolo   přístřešku.   Neskladujte   hořlavé kapaliny   (benzín,   petrolej,   propan,   atd.)                                         v
nebo   okolo   přístřešku. Nevystavujte přístřešek otevřenému ohni nebo jiným hořlavým zdrojům.

VAROVÁNÍ II: Buďte opatrní při sestrojování konstrukce přístřešku. Během montáže používejte ochranné brýle.
Během montáže ujistěte a utáhněte horní tyčky společně. Dejte si pozor na konce tyček.
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SPRÁVNÉ UKOTVENÍ A INSTALACE KONSTRUKCE:
SPRÁVNÉ UKOTVENÍ KONSTRUKCE JE NA ODPOVĚDNOST SPOTŘEBITELE.
ShelterLogic®, LLC nenese odpovědnost za poškození části přístřešku nebo jeho obsahu způsobenou živelnými pohromami.
Přístřešek,  který  není  správně  ukotven  může  uletět  nebo  se  uvolnit.  Na  tento  případ  se  záruka  nevztahuje.  Pravidelně
kontrolujte ukotvení, aby jste zajistili maximální stabilitu přístřešku. ShelterLogic®, LLC není zodpovědná za žádný přístřešek,
který  odfoukne  vítr.  POZNÁMKA:  Váš  střešní  kryt  může  být  rychle  odstraněn  a  uložen  do  předešlé  podoby  během
nepříznivých povětrnostních podmínek. Při silném větru nebo špatném počasí doporučujeme kryt oddělat.

NÁHRADNÍ DÍLY
Originální ShelterLogic®, LLC náhradní díly a příslušenství k dostání z výroby včetně výbavy potřebné k zakotvení, náhradní kryty,
výbava pro stěny a ohrazení, větrací otvory a osvětlení, části konstrukce, dveře na zip a další doplňky.

PÉČE A ÚDRŽBA:
Pevný kryt zajišťuje delší životnost. Udržujte ho. Uvolněná tkanina může urychlit deformaci krytu tkaniny.
Neprodleně odtraňujte nahromaděný sníh nebo led ze střechy pomocí koštěte, mopu nebo jiného měkkého
nástroje. Při odklízení sněhu ze střechy dbejte maximální opatrnosti. Vždy odstraňujte sníh z vnější strany
konstrukce. K odstranění sněhu nepoužívejte ostré nářadí a nástroje, jako jsou hrábě nebo lopaty. To by
mohlo vést k poškození přístřešku. Nepoužívejte bělidla nebo agresivní prostředky k vyčištění krytu. Kryt
čistěte vodou a jemným mýdlem.

ZÁRUKA:
Tento přístřešek má plnou, časově omezenou záruku na výrobní vady. ShelterLogic®, LLC zaručuje kupujícímu, že při správné instalaci
a použivání přístřešek a části přístřešku budou bez vad, záruka je na:

1 rok na kryt, koncové panely a konstrukci

Záruční doba je stanovena od data zaslání z ShelterLogic®, LLC přímým nákupem nebo od data nákupu od autorizovaného prodejce (přiložte
kopii dokladu o koupi). Pokud zjistíte nějaké vady nebo Vám chybí části přístřešku, ShelterLogic®, LLC Vám část opraví, vymění nebo dodatečně
zašle. V tomto případě kupující neplatí nic. Náhradní díly opravené části ¨se vztahují na zbytek původní omezené záruční doby. Veškeré náklady na
dopravu budou v kompetenci zákazníka. Části a náhradní díly budou zaslány  C.O.D. Pro zpětné zaslání, je nutné zachovat originální balení. V
případě, že nakupujete od místního prodejce, musíte mít kopii dokladu o nákupu. Po zakoupení prosím vyplňte a vraťte záruční list pro registraci
produktu. Pro více informaci: viz. záruční list.

273 139 500
www.one-trade.cz
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Krokev       42 1/4" 10                       802632

21 800599
3 800598

Kabel - 1' dlouhý 10015

10' x 20' x 8'  AutopřístřešekTM Seznam součástek - Model #62680
Popis:                                                                                        Množství Část #
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Příční ohraničení, Swedge  31 3/4"
Příční ohraničení   30 5/8"

Příční ohraničení 36 3/8" 8 800163
Příční ohraničení 24 1/4" 8                        13345

Vertikální tyč  35 1/2" 10                       802633

Vertikální tyč,  Swedge 30 1/4"                              4 802634

Prostřední tyč 40 11/16" 6 802635

Rohová ohybná část                                                 4 802637

Potsranní rohy

Vrchní spojovník 5 800600

Ocelový držák 6 12270

Zamykání/zajištění přístřešku 10 800597

Svorka 8                        10240

Šroub s kulatou hlavou 1/4" x 3"

Šrouby 1/4" x 1 5/8" 48 10115

Šrouby 1/4" x 1 7/8" 30 03032

Šrouby 1/4" x 3 3/8" 10 802497

Podložka 1/4" 16 01011

Matice 1/4" 93 01010

Bílá napínací šňůra (Pro uchycení dveří)

Pokrytí šroubu (Pro šroub 802497) 10 10150

Poloviční svěrky pro prostřední nohy 12                       13201

Poloviční svěrky pro rohové nohy 8 13202

Pokrytí                                                                                             802490

2-Dveře na zip

Zadní část

Provizorní ukotvení                                                       10014

Kabelové svorky 10016
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1. SESTROJENÍ STŘEŠNÍHO RÁMU

POSTANNÍ OHEBNÁ SPOJKA                               VRCHNÍ OHEBNÁ SPOJKA
802631 ŠROUBY 03032 800600 ŠROUBY 03032 & 802630
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PŘEDNÍ
ČÁST

Použijte 800598
na zadním konci
Použijte 800599
na zadním konci

Šrouby na hrazení

01010

802497

Prostřední "zajištění přístřešku"

Zajištění/uzamčení a
protínající se hrazení
upevněte vnitřkem
konstrukce

Postranní ohebný spojovník a zajištění
Vrchní hrazení protínající se na konci

802630

Vrchní hrazení protínající se uprostřed

802630

2. SESTAVENÍ STŘEŠNÍHO RÁMU Použijte šrouby, které jsou znázorněny na obrázcích.
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Middle Rib Cross Rail Clamps

10115

80016313345

13201802635

01010

01011

End Rib Cross Rail Clamps

10115

800163

13202

802637

01011
01010

01010

01010

01010

03032

03032

802497

802632

800598

800163
13345

800163

800163

800163

13345

13345

13345
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3. Sestavení "nohou" přístřešku a připojení ke střeše Použijte šrouby, které jsou znározněny na obrázku.

A. Připojení rohů a prostředních "nohou"
B. Připevněte "nohy" přístřešku šrouby na jednu stranu konstrukce přístřešku. Druhou stranu střešní konstrukce nechejte ležet na zemi
C. Připojte zbývající "nohy" přístřešku pomocí šroubů na protější stranu přístřešku

Rohové nohy Prostřední nohy Uchyťte nohy na střešní konstrukci

Šrouby
03032

Šrouby
10115

Šrouby
10115

Šrouby
03032

Šrouby
10115

Šrouby
10115 802633

(Nohy konstrukce)

Rohové nohy
Prostřední nohy

4. Sestavení spodního hrazení
A. Umístěte spodní hrazení (800163, 13345) na každou "nohu" a ujistěte jej svorkou, viz. níže.
B. Posuňte spodní hrazení tak, aby bylo 8" nad zemí a ručně utáhněte šrouby na svorkách.

PŘEDNÍ
ČÁST

Z A D N Í
Č Á S T
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10'

10'
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5. SROVNÁNÍ KONSTRUKCE
A. Umístěte konstrukci na místo, kde ji chcete mít. Místo by mělo být co nejvíce rovné.
B. Změřte vzdálenosti protilehlých rohů. Tyto vzdálenosti se musí rovnat.
C. Ujistěte se, že přední a zadní části konstrukce měří na šířku 10' .

6. SPRÁVNÉ UKOTVENÍ KONSTRUKCE
VAROVÁNÍ: V případě, že konstrukci necháte bez dozoru a není ještě řádně připevněna, hrozí tu
vážné nebezpečí zranení osob či poškození majetku. Přístřešek MUSÍ BÝT PEVNĚ UKOTVEN.
A. Zakotvení musí být umístěno uvnitř přístřešku, na každém rohu.
B. Protáhněte ¾"  ocelový drát skrz očko vrtáku a našroubujte zakotvení do země dokud otvor ční ven ze
země jen pouze 1-2".

Je-li půda příliš tvrdá, vykopejte díru lopatou nebo volitelně můžete vyplnit cementem.

C. Obmotejte dodaný kabel skrz otvor zakotvení a kolem konstrukce, jak je znároněno níže. Zajistěte kabel
svorkami.

POZNÁMKA:
15" vrtáky slouží jen pro dočasné použití. Pro
dosažení   těch   nejlepší výsledků doporučujeme
použít    naše "Easy    Hooks". (#10036  4-pack,
#10035  6- pack, nebo  #10038  8- pack) nebo 30"
vrtáky (#10075 4- pack, #10078 6- pack, nebo 10079
8-pack) pro odolnější a bezpečnější přístřešek.

konec ukotvení
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ROZMOTEJTE OKRAJE DOVNITŘ PŘÍSTŘEŠKU

ZIPY

POPRUHOVÁ
TKANINA

VRCHNÍ
HRAZENÍ

POSTRANNÍ
HRAZENÍ

ROHOVÉ
HRAZENÍ

ROZMOTEJTE
OKRAJE
DOVNITŘ
PŘÍSTŘEŠKU

VNITŘNÍ POHLED                                                  POSTRANNÍ POHLED

Svorka na tkanině Tkanina a svorka ujistěná na koncovém panelu

7. INSTALACE DVEŘÍ A KRYTINY
A. Upevněte krytinu v horní středové části s bílým vnitřním povrchem směřujícím dovnitř přístřešku. Vybalte
okraje tkaniny kolem koncové části.
B. Odpojte horní příční hrazení od konce. Protáhněte horní příční hrazení přes mezeru v tkanině mezi
popruhovou tkaninou a rámem. Znovu připojte horní příční hrazení. Opakujte krok B pro postranní příčnou lištu
konstrukce.
C. V dolní části, kde popruhová tkanina opouští komoru na každé straně, na konci panelu, vytáhněte
popruhovou tkaninu a povolte. Buďte opatrní, aby jste nevytáhli popruhovou tkaninu na další straně komory. D.
Přijedte “S” - Háček na rohatku do otvoru na "noze". Vložte popruhovou tkaninu do hřídele rohatky a pevně
zatáhněte. Umístěte rohatku tak, aby se popruhová tkanina sama překrývala. Umístěte koncový panel, tak aby
byl umístěn ve středu přístřešku. Před tím koncový panel zcela napněte.
E. Utáhněte rohatky střídavě jednu stranu s druhou stranu do doby než je vycentrován.
    Zipy musí být při utahování zapnuty.
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10115

13345800163

13201802635

01010
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10115

13345

13202

802637

01011

01010

8. INSTALACE KRYTU
A. Položte kryt na zem, vedle konstrukce vnitřní stranou (strana s otvory na trubky) krytu směřující dolů a
popruhovou tkaninu na přední straně rohu přístřešku.
B. Umístěte kryt na konstrukci. Ujistěte se, že je kryt přesně ve středu přístřešku. Ve všech čtyřech rozích by
měl být kryt stejně dlouhý.
C. Vložte "S" - Háček na ráčny do otvoru na "noze" v ohybu. Vložte popruhovou tkaninu do osy rohatky a pevně
utáhněte.
D. Rozmontujte krycí hrazení a posuňte přes otvory na každé "noze" a odpojte se svorkami na každé "noze".
Tento postup zopakujte i na druhé straně. Zaplačte dolů krycí hrazení na utažení krytu před úplným dotažením
šroubů
E. Zkontrolujte a utáhněte rohatky a krycí hrazení. Utahujte každý měsíc, pro zajištění pevnosti krytu.

POZNÁMKA:
Logo ShelterLogic®  by mělo být umístěno,
tak jak je na obrázku

13345        800163
ZAKRYTÉ
HRAZENÍ

   Popruhová tkanina a rohatka přikrytá krytem Svěrka na koncovém hrazení Svěrka na prostředním hrazení

PŘEDNÍ
ČÁST
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Z A D N Í
Č Á S T

SPRÁVNĚ


