BIB & BEB Whirlybird

1. Abyste určili sklon strechy, umiestnite šablonu

2. Sklon strechy vyrovnáte otočením spodnej časti

na hrebeň strechy (podľa obrázku). Rovný okraj
umiestnite tak, ako je uvedené. Prečítajte si sklon
strechy zo šablóny, ktorá je umiestnená
rovnobežne zo spodným rovným okrajom.

kĺbu v smere hodinových ručičiek. Otočte na číslo,
ktoré ste určili na šablone. Umiestnite 3 krátke
skrutky do dier, ktoré sedia s predvŕtanými dierami
v základni.

Montážny návod

3. Umiestnite otvor základne medzi trámy a
označte dieru/diery, ktoré majú byť vyrezané.
Trám lokalizujte poklepaním na strechu

4. Vyrežte (vypílte) dieru na vyznačenom mieste.
Použite krytinový tmel k utesneniu.

5. Vsuňte hornú polovicu základne pod šindel.
Zaistite klice.

6. Otočte hornú časť kĺbu na požadovanú

7. Umiestnite aretačnú svorku cez spoj a

8. Izolujte všetky spoje a klince krytinovým

utiahnite tak, ako je na obrázku. Použite
skrutku s metrickým závitom.

tmelom.

9.Umiestnite hlavici na základňu. Zrovnajte
predvŕtané diery v úchyte a základni a upevnite
ich originálnymi skrutkami so šesťhranou hlavou.

pozíciu, a to otočením proti smeru hodinových
ručičiek.

ZÁRUKY
Lomanco, Inc. si je vedomá vysokej kvality svojoch výrobkov a proto garantuje 15 ročnú záruku
na vlastnú funkciu. Funkciou sa rozumie rotácia hlavice bez trhavých pohybov a rázov. Vlastná
životnosť je dlhšia.
Montáž ponechajte odbornej firme, ktorá svojím profesionálnym prístupom zabezpečí
bezúdržbovú a spoľahlivú prevádzku. Záruka sa nevzťahuje na akýkoľvek vnonkajší zásah do
systému, ani mechanické poskodenie spôsobené vonkajšími silami.

Turbíny LOMANCO sú absolútne nevhodné na odvody z dymovodov a
komínových systémov!!!
10.Po inštalácii skontrolujte, či sa hlavica ľahko
otáča. Pri transporte sa mohla nepatrne posunúť.
Pokiaľ je potreba, môžete vykonať drobnú úpravu –
jemne posuňte najnižší bod turbíny nahor, aby ste
odstránili akékoľvek výkyvy.
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