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Uimaportaat, Malli 7
SafeWalk Uimaportaat, Malli 7 poikkeaa muista toimittamistamme uimaportaista: sen askelmat on lukittu
45 asteen kulmaan ja portaissa on aina kaiteet. Tämä malli sopii kelluviin laitureihin ja tietysti myös
kiinteisiin laitureihin. Portaat käännetään ylös talven ajaksi.
Tiivistetysti, asennuksen vaiheet ovat:
1. Mittaa ja piirrä laiturin kannelle kiinnitysreikien paikat, kuva 2. Ne ovat:
- Laiturin etureunasta mitattuna: 14 cm ja 74 cm
Reikien väli poikkisuunnassa:
- 65 cm askelmien leveys: 92 cm (920 mm)
- 85 cm askelmien leveys: 112 cm (1120 mm)
- 95 cm askelmien leveys: 122 cm (1220 mm)
2. Jos noihin paikkoihin ei saa tukevaa kiinnitystä, voi alumiinin läpi porata uudet reijät parempiin
paikkoihin, kunhan tankojen/reikien poikittainen etäisyys säilyy 92, 112, tai 122 cm.
3. Aseta vaakatangot paikoilleen, käännä poikittaistanko jotta tankojen päässä etäisyys on myös 92,
112, tai 122 cm.
4. Irrota vaakatankojen päässä olevat hattumutterit tai mutterit.
5. Kiinnitä vaakatangot.
6. Vaakatankojen jalkoihin voi tarvittaessa porata lisää reikiä ja laittaa niihin esim. pienet ruuvit jotta
etäisyys pysyy vakiona.
7. Siirrä portaat vaakatankojen väliin.
8. Kiinnitä portaat pitkillä Ø 10 mm pulteilla vaakatankoihin. Kuva 1 alla.
9. Säädä vasemmalla sivulla olevan apunarun pituus sellaiseksi, että narun ollessa kiinni molemmista
päistä portaat kohoavat poikittaistangon ylle.
10. Käännä portaita hiukan ylemmäs ja kiinnitä apunaru.
11. Käännä poikittaistuki oikean tangon päälle.
12. Käännä portaita hiukan ylemmäs ja irrota apunaru.
13. Laske portaat alas.
14. Kiinnitä hattumutterit takojen päissä olevien pystypulttien päälle.

Kuva 1: Portaiden kiinnitys vaakatankoihin. Pitkän pultin asennus. Välilevyjen, holkin ja mutterien paikat.
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Kuva 2: Kuvassa pystyssä vaakatangot ja kuvan alareunassa poikittaistanko jonka varassa portaat lepäävät talven. Kuvassa mitat 85 cm leveille portaille. Vaihda mitat 65 ja 95
cm leveille portaille, yllä ohjeen kohta 1.

Palkittu ja mallisuojattu tuoteperhe.
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