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OSALUETTELO 

1 kpl vasen kiinnike 1 kpl oikea kiinnike 

1 kpl liitos 2 kpl kannen tukivarsi 

1 kpl vasemman puolen kääntövarsi 1 kpl oikean puolen kääntövarsi 

2 kpl kaasujousi 2 kpl vaahtomuovikahva  
(esiasennettu) 

 4 kpl pysäytystappi 

4 kpl välilevy   

 

 

42 x musta korkki 

2 kpl kumiholkki 1 kpl kelkan pultti 

30 kpl puuruuvi musta koneruuvi 

- 
mutteri 

- 
mutteri 

1 sarja kannen suojus 

1 kpl Phillips-kärki 

- 
laatta 

- 
terä 

- 
laatta 

1 kpl lukitustanko 

 

HUOMAA: YLLÄ ON TARVITTAVAT MÄÄRÄT OSIA. LISÄÄMME JOITAKIN YLIMÄÄRÄISIÄ OSIA VARMUUDEN 
VUOKSI. 



 

 

Varmista, että sinulla on kaikki osaluettelon osat. 

Huomaa: Suunnat porealtaan edestä katsottuna. 

Huomaa: Vaurioiden välttämiseksi suosittelemme esiporaamaan reiät ennen 
puuruuvien kiinnittämistä. 

VAIHE 1: 

Porealtaan kannen tulee olla suljetussa asennossa. Varmista, että kansi on 
suorassa. 

Kiinnitä vasen ja oikea kiinnike porealtaaseen yhden tuuman puuruuveilla. 
(Esiporaa reiät mukana toimitetulla poranterällä välttääksesi puun halkeamisen.) 

HUOMAA: Jätä 10 cm tilaa porealtaan takaosasta. 

POREALLAS JA KANSI 

Vasen kiinnike 

Kiinnikkeiden asennus 



 

HUOMAA: Vaiheet 2,3,4 ja 5 viitataan 
vasemmanpuoleisiin kuviin 

VAIHE 2: 
Aseta oikeanpuoleinen kannen tukivarsi 

 
 
VAIHE 3: 

oikeanpuoleiseen tukivarteen. 
 
VAIHE 4: 
Aseta vasemmanpuoleinen kannen tukivarsi 
kannen sauman alta pitäen samalla tukivartta 
alhaalla. 

HUOMAA: Vasemman ja oikean puolen kääntövarret on merkitty kirjaimilla L (vasen) 
ja R (oikea). Varmista, että kääntövarsi on käännetty niin, että lukitustappi osoittaa 
porealtaasta ulospäin kummallakin puolella. 

VAIHE 6: 

tukivarren päälle niin, että kiinnikkeen 
pultinreiät ovat kohdakkain. 
 
 Varmista ennen pulttien asettamista, että 
olet asettanut aluslaatat välilevyjen ja 
kiinniketukien väliin. 
 
Työnnä pultti pultinreikien, aluslaattojen ja 

VAIHE 7: 
Aseta 3 itseporautuvaa ruuvia molempiin kääntövarsiin. 

VAIHE 8: 
HUOMAA: Aseta pahvia kannen tukivarren ja liitoksen kiinnityspaikkojen alle, jotta 
kansi ei vaurioidu. 

Varmista ennen itseporautuvien ruuvien 
asettamista liitokseen, että liitostanko on 
käännetty porealtaan takaosan suuntaan ja 
keskellä kantta. 
 
Jos liitostankoa ei käännetä 
porealtaan takaosan suuntaan, 
ruuvinpäät vaurioittavat kantta. 

kannen tukivarsi liitos kannen tukivarsi 
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kääntövarsi 
Aluslaatta 

lukkomutteri 

PVC-muovitulppa 

Aluslaatta 
 

PVC-muovitulppa 

Välilevy 

Itseporautuvat ruuvit 

ALLAS 



 

VAIHE 9: 
Asenna kaasujousen paksumpi pää kääntövarren kiinnikkeeseen yhden tuuman pultilla ja aseta 
lukkomutteri sekä vasemmalle että oikealle puolelle. Nosta kansi auki-asentoon nostimen avulla. 
Liitä kaasujousen varren pallotappi nostimen kannattimen alempaan sisäreikään (poreallasta 
lähimpänä oleva kannakkeen pultinreikä). 

VAIHE 10: 
HUOMAA: Lukitustanko asennetaan porealtaan käyntipuolelle. 

Aseta yhden tuuman pultti kiinnikkeen sisäpuolelta kiinnittämään lukitustanko 
oikean tai vasemman kannakkeen sisäreunaan varmistaen, että lukitustangon 
aukko osoittaa ylöspäin. Kiristä mutteri ja pultti niin, että lukitustanko liikkuu 

VAIHE 11: 
Kiinnitä kaikki ruuvitulpat ja pulttien PVC-muovitulpat. 

VAIHE 12: 
Testaa kansimekanismin toiminta. Kannen pitäisi avautua ja lukittua yläasentoon. 
Nosta lukitustankoa sulkeutumisen testaamiseksi. 

VAIHE 13: 
Asenna kannen suojukset ohjeiden mukaisesti. 
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KANNEN SUOJUSTEN OHJEET 
Estä mahdolliset vauriot, joita kansimekanismi voi aiheuttaa poreammeelle. 

Vaihe 1: Suorista kansi niin, että se ylittää tasaisesti 
kaikki porealtaan reunat. 
Keskitukipalkin on oltava 3,8 cm kannen keskiosasta. 
Huomaa: Kun käytät kannen suojuksia uuden tai 
olemassa olevan kansimekanismin kanssa, varmista, että 
keskitukipalkki on 3,8 cm kannen keskiosasta. 
Olemassa olevien kansimekanismien osalta voit joutua 
säätämään kääntövarsia poistamalla ruuvit, jotta voit 
liikuttaa kannen tukivarsia. 

Vaihe 2: Aseta 4 cm:n pala tarranauhaa kannen kahvojen 
sisäreunoihin. 
 

Huomaa: Asennettavia tukia on kaksi. Kiinnitä 
tarranauhat pysyvästi silikonilla tai superliimalla (ei 
sisälly toimitukseen). 
 

Vaihe 3: Pujota hihna soljen läpi kuvan osoittamalla 
tavalla. Toista toisen hihnan osalta. 

Osaluettelo: 
4 kpl 4 cm:n tarranauhaa 
2 kpl PA-kansitukea, sisältää 145 mm:n PP-hihnat 
2 kpl 4 cm:n solkea 

TARKISTA: 

Kun kansimekanismi on yläasennossa, kannen ei tulisi levätä 
keskipalkin päällä. 
 

Voit lyhentää hihnat asennuksen jälkeen. Polta katkaistut päät. 

Kannen suojuksen painon tulisi levätä kannen suojuksen päällä, jos se on asennettu oikein. 

Hihnan pujottaminen soljen läpi 

Maahantuoja:  
Suomi Trading Oy, Areenakatu 7,37570 Lempäälä 
Asiakaspalvelu (8 - 16) : puh. 010 430 3490 


