
Autogaraaž

KASUTUSJUHEND/
paigaldusjuhend

Suurus 20’ x 20’

Paigaldamiseks on vaja nelja inimest ning selleks kulub 4–6 tundi.

Garaaži kõrgus võimaldab sees püsti kõndimist.
Kiire ja lihtne kokkupanek.
Profiilmaterjalist tugevdatud seinad.
Automaatjuhtimisega ruloouks.
Saadaval erinevates suurustes.



ENNE ALUSTAMIST

Kasutusjuhend
Enne autogaraaži kokkupanekut kontrollige ehitusseaduses sätestatud nõudeid vundamentidele, 
asukohale jms. Lugege läbi kasutusjuhend/paigaldusjuhend ja tehke selle sisu endale selgeks. Olulise 
teabe järgimine ja praktiliste nõuannete kasutamine hõlbustavad autogaraaži kokkupanekut ja 
muudavad töö nauditavamaks.
Kokkupaneku juhised. Käesolev kasutusjuhend sisaldab kõiki vajalikke juhiseid teie autogaraaži 
kokkupanekuks. Enne kokkupanekut ja kokkupaneku ajal vaadake uuesti üle kõik juhised ning pidage 
hoolikalt kinni tööde teostamise järjekorrast, et saavutada õiged tulemused.
Detailid ja detailide nimekiri. Kontrollige, et teil oleksid olemas kõik autogaraaži kokkupanekuks 
vajalikud detailid. 

Võtke detailid pakendist välja ning kontrollige nende numbreid vastavalt detailide nimekirjale.
Esimestes sammudes näidatakse, kuidas üksikuid detaile omavahel kokku monteerida.
Tutvuge detailide ja kinnitusvahenditega, et teil oleks kokkupaneku ajal neid hõlpsam kasutada. 

Need on pakitud pappkasti. Täiendavad kinnitusvahendid on lisatud teie mugavuse otstarbel.

PLANEERIGE OMA TEGEVUST

Jälgige ilma. Valige autogaraaži paigaldamiseks kuiv ja tuulevaikne ilm.
Ärge üritage autogaraaži kokku panna tuulise ilmaga. Olge ettevaatlik, kui maapind on märg ja 
mudane.
Meeskonnatöö. Võimaluse korral peaks autogaraaži kokkupanekul osalema vähemalt kaks või 
rohkem inimest. Üks isik võiks paigaldada detaile või paneele ning teine saaks samal ajal tegeleda 
kinnitusvahendite ja tööriistadega.
Tööriistad ja materjalid. Siin on mõned põhitööriistad ja materjalid, mida te vajate autogaraaži 
püstitamiseks. Selleks, et koostada vajalike materjalide täielikku nimekirja, peate otsustama, millist 
kinnitamise meetodit ja vundamendi tüüpi te soovite kasutada.

KORRASHOID JA HOOLDUS

Pinnakate. Pinnakatte välimuse pikaajaliseks säilimiseks puhastage ja vahatage välispinda 
regulaarselt. Kõrvaldage autogaraažil esinevad kriimustused kohe, kui te neid märkate. Puhastage 
kriimustatud piirkonda traatharjaga, seejärel peske seda ja katke viimistlusvärviga vastavalt tootja 
juhistele.
Katus. Hoidke katus lehtedest ja lumest puhas, kasutades pika varre ja pehmete harjastega luuda 
(harja). Katusele kuhjunud lumi võib hoonet kahjustada ja muuta sellesse sisenemise ohtlikuks. 
Lumiste talvedega riikides on saadaval katuse tugevduskomplektid, mis kaitsevad katust raske lume 
kuhjumise eest.
Uksed. Hoidke uksesiin alati puhas mustusest ja muust prahist, mis võib takistada uste sujuvat 
liikumist. Määrige uksesiini igal aastal mööbli poleerimisvahendiga või pihustatava silikooniga. Hoidke 
uksed kinni ja lukus, et vältida tuulest tingitud kahjustusi.
Kinnitusvahendid. Kasutage kõiki komplekti kuuluvaid tihendeid, et kaitsta metalli ilmastikutingimuste 
toime ja kruvide põhjustatud kriimustuste eest. Kontrollige regulaarselt autogaraaži kruve, polte, 
mutreid jt kinnitusvahendeid ning vajaduse korral keerake need tugevamini kinni.
Niiskus. Hea ventilatsiooniga põranda alla paigaldatud plastplaat (aurutõke) vähendab kondensaadi 
tekkimist.
Muud nõuanded.

Peske kattega paneelidele tindiga märgitud numbrid maha seebi ja veega.
Kogu hoone ulatuses võib veekindla tihendina kasutada silikoonhermeetikut.

Ärge hoidke hoones basseini kemikaale. Tuleohtlikke ja korrodeerivaid aineid tuleb hoida selleks 
otstarbeks ettenähtud hermeetilistes mahutites.



1. Paigaldustööriistad ja kaitserõivastus

Kindad
Pikkade varrukatega puuvillane kombinesoon
Kruvikeeraja
Elektriline kruvikeeraja
Kokkupandav treppredel
Kuuskantotsakvõti 6 mm
Mutrivõti 14 mm
Puuritera 2,4 mm
Puuritera 5 mm
2. Paigaldamise ajal tuleb kanda kaitsekindaid ja pikkade varrukatega rõivaid, et vältida tsingitud või 
värvitud terasplaadi teravate servade põhjustatud sisselõikamisi.
3. Vältige paigaldamise ajal teravate kruvide torkeid ning kaitske käsi selle eest.
4. Alla 10-aastaste laste ja lemmikloomade viibimine paigalduskohas on keelatud, et vältida mis 
tahes õnnetusjuhtumeid.
5. Tuulise ilma korral lõpetage paigaldamine ja pakkige kõik detailid kasti.
6. Redelil seistes olge ettevaatlik ning kaitske ennast libisemise ja kukkumise eest.
7. Ärge tõstke värvilist paneeli ühe käega, sest värviline paneel hakkab värisema ja võib hõlpsasti 
kehasse lõigata.

Hooldus

Ebatasasele maapinnale või lahtisele pinnasekihile paigaldatud garaaž võib jääda kaldu. Palun 
seadke garaaž kindlasti horisontaalsesse asendisse, et vältida selle deformeerumist.

Karkassi hooldus

1. Karkass on valmistatud tsingitud lehtmaterjalist. Kui kõrgel temperatuuril ja niiskes keskkonnas 
tekib terase pinnale valgeid plekke, siis pühkige terase pinda lapiga.
2. Igasuguse deformatsiooni esinemisel tuleb viga kohe ära parandada, et vältida edasist 
deformeerumist.
3. Selleks, et vältida katusele kogunenud lumest tingitud kokkuvarisemist, peate lume alati 
eemaldama õigeaegselt.
Autogaraaži hooldus
1. Vältige garaaži kasutamise ajal teravaid esemeid, mis võivad põhjustada garaaži kahjustumist.
2. Värvitud terasplaadid on soovitatav välja vahetada pärast 6–10 aasta pikkust kasutamist.
3. Äikese ajal ärge jääge garaaži, sest tegemist on metallist toodetega, mis juhivad hästi elektrit 
ning võivad põhjustada tõsiseid tagajärgi.
Ärge jääge äikese ajal garaaži, sest metallist tooted toimivad äikese ajal elektrijuhina, põhjustades 
raskeid tagajärgi.
4. Tugeva tuule (umbes 70 km/h) korral tuleb rakendada asjakohaseid kaitsemeetmeid ning 
kinnitada garaaž maa külge.



DETAILIDE  NIMEKIRI

DETAIL            NR        KOGUS DETAIL            NR        KOGUS DETAIL            NR        KOGUS

Rulooukse 
mootor

Uksesiinid L

Uksesiinid R

Kate







DETAIL       NR     KOGUS

1. Aluse paigaldamine
Otsige välja nimetatud detailid, paigaldage need  ettenähtud kohale, nagu joonisel on näidatud, 
ning seejärel kinnitage kruvidega (F1). Veenduge, et alus on täpselt nelinurkse kujuga.

Märkus. Ärge F4 selles etapis 
veel kinnitage.

Esiosa



DETAIL     NR    KOGUS

2. Seina paigaldamine
Otsige välja nimetatud detailid. Paigaldage paneelid üksteise järel aluslattide peale, kinnitage 
aluslatid seina keskel sünkroonselt, et vältida seina kokkuvajumist.

Märkus. Jätke iga vasak- ja parempoolsel küljel oleva lati 
vahele 7–8 cm vaba ruumi vastavalt joonisele.



DETAIL       NR      KOGUS

3. Ülemise lati paigaldamine
Paigaldage kõik ülemised latid niimoodi, nagu joonisel on näidatud, ning kinnitage kruvide ja 
seibidega (F1).



DETAIL       NR      KOGUS

4. Tugiraami paigaldus – 1
Otsige välja kõik nimetatud detailid, ühendage need ükshaaval, nagu joonisel on näidatud, ja 
kinnitage F5-ga. Pidage meeles, et tugiraame tuleb kokku panna 2 komplekti.



DETAIL        NR     KOGUS

5. Tugiraami paigaldus – 2
Paigaldage tugiraam täpselt nii, nagu joonisel on näidatud (vt seina paigalduses nimetatud 7–8 
cm vahekaugust), ning kinnitage see paneelide külge kruviga (F2).



DETAIL       NR      KOGUS

6. Ukseraami paigaldus
Kinnitage (5L) ja (5R) detailidel (3L) ja (3R) kruviga (F1). Seejärel ühendage (P6L)-i ja (P6R)-i 
peal paiknev nr (7) kruviga (F1), nagu joonisel on näidatud.



DETAIL      NR     KOGUS

7. Viilu paigaldus
Otsige välja nimetatud detailid, pange kokku kaks viilu (kontrollige B2, B1, B3 asendi õigsust), 
seejärel monteerige need garaaži külge.

Märkus. Igasse auku tuleb 
paigaldada kruvi.



DETAIL       NR      KOGUS

8. Katuseraami paigaldus – 1
Ühendage 4 katuseraami latti, nagu joonisel on näidatud. Ühendage katuseraami latid 2 ja 3
keskel kokku.

Latt 1

Latt 2

Latt 3

Latt 4 Latt 1

Latt 2
Latt 3

Latt 4



DETAIL      NR     KOGUS

9. Katuseraami paigaldus – 2
Seiske garaažis ja vaadake üles katuseharja suunas. Kinnitage  kaks katuseharjalatti kahe 
kruviga (F1) kokku. Kinnitage katuseraami teise külje tugilatt kruviga (F1), nagu joonisel on 
näidatud.

ÜLEMINE POOL



DETAIL       NR      KOGUS

10. Katuseraami paigaldus – 3, tugiraami tugevdamine
Tugiraami tugevdamise otstarbel paigaldage detail nr 34 tugiraami ülaosa külge nii, nagu joonisel 
on näidatud.



DETAIL       NR     KOGUS

11. Külgmise ukse paigaldus – 1
Paigaldage detailid nr (26), (27), (28), (29) ja (30) detailile nr (D1) ja kinnitage kruviga (F1). Palun 
pange tähele, et see on ukse tagakülg.

Uks



DETAIL        NR      KOGUS

12. Külgmise ukse paigaldus – 2
Külgmise ukse esiküljel tuleb (B5) ja (H1) ühendada kruviga (F1).

Ukse käepide

Ukse polt



DETAIL       NR    KOGUS

13. Külgmise ukse paigaldus – 3
Paigaldage kõigepealt ukseraam nr (25L), (25R). Seejärel kinnitage uks detaili (25L) külge 
ühendusdetailiga (B6).

Uksehing

Külgmine uks



DETAIL        NR      KOGUS

14. Katusepaneeli paigaldus
Otsige välja nimetatud detailid, paigaldage ükshaaval katusepaneelid, kasutades kruvi (F1), nagu 
joonisel on näidatud.

Märkus. Igasse paneelis olevasse 
auku tuleb keerata kruvi.



DETAIL        NR      KOGUS

15. Katuse servalattide paigaldus
Paigaldage katuse servalatid niimoodi, nagu joonisel on näidatud. Lõpuks kinnitage kaitseks 
plastist kattedetail (GC).

Märkus. Paigaldage katuse servalati 
igasse auku kruvi.



DETAIL        NR      KOGUS

16. Katuseharja paigaldus
Paigaldage katuseharja latid (19), (20) katuse peale ning kinnitage harjalati mõlemasse otsa GE, 
nagu joonisel on näidatud.



DETAIL                NR              KOGUS       MÄRKUS

Rulooukse 
mootor

Uksesiinid L

Uksesiinid R

Kate

Automaatne ajamiga juhtimine

Valget värvi

Valge raam
1845 mm

Valge raam
1845 mm

Valge ketas

17. Rulooukse paigaldus
Otsige välja nimetatud osad (need on pakitud ühte kasti). Paigaldage ruloouks uksesiinidele L ja 
R, tõstke uks üles ja kinnitage ukseraami 5L ja 5R külge F6-ga. Lõpuks katke kruviauk kinni.

Rulooukse mootor

Uksesiinid R

Uksesiinid L

Kate
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