
KANSITELINE PREMIUM - ASENNUSOHJE
päivitetty 03/2022

HUOMIOITAVAA:

Ennen kuin alat kasaamaan ja kiinnittämään kansitelinettä, käy läpi pakkauksen sisältä ja katso myös ohjeen kaikki vaiheet läpi. 

Jos altaan kansi on painava, se on todennäköisesti vettynyt. Vettyneen kannen ylipaino voi vahingoittaa kansitelinettä. Esimerkiksi tuulilukko 
ei välttämättä kestä vettyneen kannen painoa jolloin kansitelinettä ei ole turvallista käyttää. Lisäksi vettyneellä kannella on heikentynyt 
lämmöneristyskapasiteetti, joten suosittelemme uuden kannen hankkimista.

VAROITUKSET:

 » Älä istu kannen / kansitelineen päällä. 

 » Älä väännä telinettä väkisin.

 » Turvallisuussyistä varmista AINA, että tuulilukko asettuu kunnolla paikalleen, kun kansi on auki asennossa.

 » Poista mahdollinen lumikuorma kannen päältä aina ennen käyttöä. 



1. Avaa paketti ja poista nippusiteet. 
Aseta kuvassa näkyvä runko-osa altaan 
sivuun, 20cm akryylin yläreunasta. Merkitse 
kynällä pystylistaan merkki josta listaa 
lyhennetään. (Näin kansiteline ei jää 
kantamaan listan kohdalta)

5. Toista vaiheet 1-3 toiselle puolelle, ja mittaa 
kansitelineen etäisyys altaasta jotta saat run-
ko-osat samaan linjaan keskenään.

6. Vedä kantta kuvanmukaisesti ulospäin. 7. Aseta 90˚ putken haara kannen taitekohtaan 
molemmilta puolilta. Yhdistä kannen 
keskiosaan tulevien putkien päät väliputkeen. 

8. Vedä kansi takaisin paikoilleen ja yhdistä 
samalla 90˚ putket runko-osan putkeen. 

2. Irroita lista, sahaa merkin kohdalta.
Kiinnitä lyhennetty lista takaisin paikoilleen.
HUOM! Ohjekuvista 3-16 poiketen kansi toimii 
paremmin, kun etäisyys on ensimmäisen kuvan 
mukaisesti 20cm akryylin yläreunasta.

3. Aseta kansitelineen runko-osan pystyputki 
niin, että se on samassa linjassa kuin altaan 
takaosa. 

4. Kiinnitä runko-osa keskeltä 2-3 ruuvilla. 
HUOM! Jos joudut siirtämään viimeistelyvaiheessa 
kansitelineen runkoa ulommaksi tai sisemmäksi 
niin mahdolliset ylimääräiset ruuvinreiät jäävät 
vielä piiloon.
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9. Mittaa kuvassa näkyvät putkien pituudet 
molemmin puolin vastaamaan toisiaan.

14. Jos kansi istuu ja asettuu hyvin, lisää 
puuttuvat ruuvit telineeseen ja putkiin. 
HUOM! 2-3 ulommaista ruuvia jätetään 
kiinnittämättä kansitelineen runko-osasta.

13. Mikäli kansi ei asetu hyvin, siirrä 
runko- osaa tai putkien kiinnityskohtaa 
ulommaksi tai sisemmäksi tarpeen mukaan. 

15. Kiinnitä pyyhekoukut haluammallesi 
puolelle kahdella ruuvilla.

16. Lisää ruuvien päälle vielä muovisuojat.

KANSITELINE ON NYT VALMIINA KÄYTTÖÖN!                                                    

10. Kiinnitä putket toisiinsa itseporautuvilla 
ruuveilla keskimmäisistä rei´istä. 

11. Nosta kansi ylös ja tarkista, että kansi 
asettuu oikein. 

12. Laske kansi takaisin paikoilleen ja varmista 
kannen istuvuus. 


