Varning!

Verktyg

Medföljande
delar

Av säkerhetsskäl, använd handskar när du hanterar
Iglo-delarna.
Delarna får sin fulla stabilitet först när de är
hopmonterade. För att undvika skador, håll delarna i
långsidorna när ni bär dem. När delarna lagras, lägg
dem på långsidorna så att de inte knäcks eller vrids
snett.
2 styck 10 mm fasta nycklar, 3 styck
skruvtvingar, stjärnskruvdragare.
• Borrmaskin, borr storlek 8, 10 och 12 mm.
• Silikonpi stol.
• Stege
• Åtminstone en medhjälpare.
•

Sätt sedan dit iglodelen med ventilationshålen, mellan
de andra två, uppifrån. Under tiden en medhjälpare
håller mittdelen, använd brickor och bultar för att fästa
den vid de andra två delarna. Börja vid de två hålen
närmast entré-öppningen. Fäst löst först och skruva åt
bultarna först när alla är på plats.

Justera slutändarna på alla tre delarna och fäst ihop
med en bult. Sätt i resten av bultarna. Medhjälparen
trycker på iglodelarna från insidan och justerar dem så
att bultarna passar.

2 iglo delar utan hål
1 iglo del med 4 ventilationshål
I halvcirkel ram
4 ventilationsrör, 1 silikonpatron, 1
transportkrok
• 1 set bultar och muttrar
• 2 ringar för fästkedjor
• 1 H&L logo
Tillbehör som kan beställas: 2 plastgardiner, 2 plattjärn.

Om H&L Iglon levererades med plastgardiner:

Lägg alla delarna på en jämn yta.
Först, placera ventilationsrören i de fyra hålen och täta
med silikon.

Sätt sedan upp ramen i iglo-öppningen och håll den på
plats med skruvtvingarna. Se till att plattjärnen hamnar
på insidan och fäst ramen mot iglon med självgängande
skruvar och brickor. Börja med att fästa skruven i mitten
på ”toppen” och fortsätt med en i taget, varannan åt
vänster och varannan åt höger. Fäst ramen med totalt
13 skruvar med brickor.
Borra två hål på den uppmärkta kanten med ett 10 mm
borr. I hålen fäster du ringarna och fästkedjorna, som
används för att fästa iglon vid grindarna.

•
•
•
•

Borra sedan ett 12 mm hål mitt emellan
ventilationshålen. Börja borra från insidan med ett 8
mm borr, sedan 12 mm, sätt sedan dit transportkroken i
hålet och fäst den från insidan av iglodelen med en
bricka och mutter.
Ställ upp de båda iglodelarna utan ventilationshål i den
storleken som iglon ska ha som färdigmonterad. Se till
att de båda bakre ändarna läggs intill varandra och
använd entré-ramen för att passa in entré-öppningen.

Använd självgängande skruvar för att fästa
plastgardinen vid entré-ramen och vid de medföljande
plattjärnen.

Slutligen, kontrollera att alla bultarna och skruvarna är
ordentligt åtdragna.

Transport

Varning

Ansvar

Rengöring

Iglon är nu komplett monterad och en
frontlastare kan användas för att
transportera iglon till avsedd plats.
Varning: Om inte lastaren är tillräckligt
lång kan iglon bli skadad av framhjulen
på traktorn. Förläng i så fall
frontlastaren.
Efter det att iglon är installerad, se till att
den är ordentligt fastsatt. Iglon väger lite
och har en stor yta exponerad av
vinden. Om en stark vind välter iglon,
kan personer, djur och material skadas.
Fäst alltid iglon i marken med krokar
eller med de medföljande kedjorna vid
grindarna. Välj fäste efter vind- och
markförhållande.
Under inga förhållanden kan
producenten eller återförsäljaren hållas
ansvarig för kroppsskador eller
materiella skador orsakade av felaktig
användning.
Använd endast vatten och borste vid
rengöring av iglon. Undvik att använda
en högtryckstvätt eftersom det höga
trycket av vattnet kan skada ytan på
iglodelarna. Om det trots allt används en
högtryckstvätt, gäller inga garantier från
återförsäljaren.
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