JV65430 - ALUMIINIAITAELEMENTTI
JÄRNVIK alumiiniaitaelementti on säätä ja aikaa kestävä vaihtoehto pihojen sekä terassien rajaamiseen ja
suojaamiseen. Soveltuu useisiin eri kohteisiin. Aitaelementin mukaan tarvitaan tolppasetti JV65430-TS.
Kokoaminen ja asentaminen helppoa ja nopeaa.

Asennukseen tarvittavat työvälineet:
Porakone, 5mm:n metalliterä, merkkauskynä, rullamitta, 8mm:n hylsy sekä hylsyväännin.

Pakkausten sisältö:

Aitaelementti. Tolppasetti: aitatolppa, kiinnikkeet 2kpl, tolpanhattu sekä porakärkiset asennusruuvit.

Asennus
1.

Poista pakkauksien suojamuovit ja ota esille aitatolpat, kiinnikkeet, tolpanhatut ja asennusruuvit

2.

Aseta kiinnike aitaelementin vaakapalkin päähän (kuva A) niin, että palkki menee kokonaisuudessaan
kiinnikkeen sisälle, muttei yli

3.

Merkitse merkkauskynällä kiinnikkeen alapinnassa oleva reiän paikka vaakapalkkiin

4.

Irroita kiinnike aitaelementistä ja poraa reikä 5mm:n poranterällä merkkaamaasi paikkaan

5.

Aseta kiinnike uudelleen vaakapalkkiin ja ruuvaa kiinnike kiinni palkkiin asennusruuvilla, 8mm:n hylsyllä

6.

Toista yllä olevat toimenpiteet kaikkien neljän kiinnikkeen kanssa

Kuva A
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7.

Kun kiinnikkeet on ruuvattu kiinni elementtiin, ota esille aitatolpat

8.

Aseta toinen tolppa esimerkiksi vaakatasoon maahan pehmeälle alustalle ja nosta aitaelementti pystyyn
tolpan päälle niin, että kiinnikkeiden kaksi rinnakkain olevaa asennusreikää osoittaa alaspäin (kuva B)

9.

Aseta elementti tolppaa vasten niin, että yläkiinnike on n. 10cm tolpan yläpinnasta, ja merkitse
merkkauskynällä kiinnikkeiden reiän paikat tolppaan (Kuva C)

10. Tee esiporausreiät merkkauksien mukaisesti 6mm:n metalliporanterällä aitatolppaan
11. Aseta elementti kiinnikeiden reikien kohdalle ja ruuvaa elementti kiinni tolppaan asennusruuveilla 8mm:n
hylsyllä
12. Toista nämä vaiheet toisen tolpan kanssa
13. Kiinnitä lopuksi tolpanhatut aitatolppiin: aseta hattu tolpan päähän, esiporaa reikä hatussa olevan reiän
kohdalle ja ruuvaa hattu kiinni asennusruuvilla reiän kohdalle
14. Aitasi on valmis (kuva D). Halutessasi voit jatkaa aitaasi samalla tavalla. Kiinnikkeet voidaan asentaa
myös seinään, puutolppiin yms.

HUOM! Voit halutessasi tehdä asennuksen kiinnittämällä kiinnikkeet ensimmäiseksi aitatolppiin.
Tässä asennustavassa täytyy kuitenkin olla erittäin huolellinen, että kiinnikkeet mitataan tarkasti
oikeille paikoilleen. Pienikin mittausvirhe aiheuttaa sen, ettei elementti sovi kiinnikkeisiin.

Kuva C

Kuva B

Hattu
Kuva D
Kiinnikkeet
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