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YLEISET TAKUUEHDOT

Tuotteella on kahdenkymmenen neljän (24) kuukauden materiaali ja valmistusvirhetakuu. Takuu 
edellyttää, että tuote on koottu ja asennettu paikalleen asianmukaisella tavalla näiden käyttöohjeiden 
mukaisesti. Takuu ei kata virheellisestä asennuksesta johtuvia vaurioita, eikä lumen, tuulen tai myrskyn 
aiheuttamia vaurioita.
Ostaja ottaa vastuun kaikista riskeistä ja korvausvelvollisuuksista, jotka johtuvat hänen korjauksistaan tai
muutoksista alkuperäistuotteeseen tai hänen siihen asentamistaan varaosista.

VAROITUS!
-	 Huomioi paikalliset ilmasto-olosuhteet. Ilmastolliset tekijät voivat vaikuttaa vajan käyttöikään.
-	 Älä koskaan oleskele vajassa ukonilman tai myrskyn aikana, ja varmista ettei vajaan ole päässyt

lapsia.
-	 Vaja ja ankkurointi on suunniteltu kestämään enintään 13m/s tuulta. Sijoita vaja suojaiseen

paikkaan.
-	 Vaja on suunniteltu ankkuroitavaksi kiinteään maahan. Älä koskaan pystytä vajaa huokoiseen

maahan ilman asianmukaista ankkurointia.
-	 Runkoputkiin ei saa ripustaa roikkumaan mitään esineitä. Runkoa ei saa lisärasittaa, eikä

rungon rakennetta muunnella.
-	 Vajan rakenne ei kestä lumikuormia.
-	 Poista satanut lumi vajan päältä aina heti lumisateen jälkeen muuten vaja saattaa romahtaa.

TAKUU EI KATA ROMAHTAMISIA.
-	 Vajan sisällä ei saa käyttää eikä käsitellä mitään palavia aineita. Älä sytytä tulta vajan sisällä.

Hitsaaminen vajassa on kielletty. Älä käytä lämmittimiä vajan sisällä.
-	 Myyjä / maahantuoja ei vastaa lumen, sateen tai myrskyn aiheuttamista vahingoista.

Turvallisuusohjeet
-	 Pidä työskentelyalue puhtaana
-	 Varmista, että kokoamisen aikana on hyvät työskentelyolosuhteet. Älä missään tapauksessa

aloita kokoamista tuulisilla olosuhteilla.
-	 Tarkista huolellisesti pakkauksen sisältö ja että mitkään osat eivät ole vaurioituneet.
-	 Jos vajan osia vaurioituu, käytä varaosina ainoastaan maahantuojalta saatuja osia. Muut

varaosat mitätöivät takuun.
-	 Pidä lapset ja eläimet poissa vajan läheisyydestä kokoamisen aikana.
-	 Käytä asianmukaisia suojavarusteita ja työkaluja kokoamisessa.
-	 Käytä kokoamisen aikana aina iskunkestäviä suojalaseja.
-	 Älä yritä siirtää vajaa kesken kokoamisen tai sen jälkeen.
-	 Vajan kunnollinen ankkurointi on aina ostajan vastuulla.



Kokoaminen

1) Avattuasi pakkauslaatikon tarkasta että kaikki osat ovat pakkauksessa ja lajittele ne luettelon
mukaan että kokoaminen tapahtuisi joustavasti ja helposti.

2) Etsi vajalle tasainen suojaisa paikka. Älä koskaan asenna vajaa toisen rakennuksen välittömään
läheisyyteen. Huomioi, että toisesta rakennuksesta tai puista saattaa tippua lunta vajan päälle ja siitä
voi aiheutua romahdus. Takuu ei korvaa lumesta aiheutuvia romahduksia.

3) Kokoonpanossa tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.

4) Vajan ankkurointi. Hyvä kiinnitys maahan on paras tapa pidentää vajan kestävyyttä. Ankkurointiin
voidaan soveltaa useaa erilaista tapaa.
Vaja voidaan ankkuroida kovalle pinnalle suoraan sokkelista olevista rei´istä kunnollisilla
ankkurointitapeilla. Tämä soveltuu esimerkiksi silloin jos vaja kootaan betonipohjalle.

Vajaa ei ole suunniteltu koottavaksi maapohjalle, kuten soralle tai nurmikolle. Mikäli vaja kuitenkin
joudutaan asentamaan sorapinnalle tulee perustuksia varten suorittaa normaali maa-aineksien vaihto
routimisen estämiseksi.  Kiinnityksessä suosittelemme tällöin tekemään lisäankkuroinnin esim.
ruuvipaaluista, painekyllästetyistä laudoista, lekaharkoista, ankkurointikiiloista tai betonipainoista.
Parhaimman lisäankkuroinnin saa, jos asentaa kulmien alle ruuvipaalut joista pulttaa vajan kiinni
paaluihin. Maapohjalle asennettu vaja ei kuulu takuun piiriin.

5) Tarvittavat työkalut: Ristipäinen ruuvimeisseli, tasotikkaat, rullamitta, vasara, kumivasara, sakset,
porakone, vatupassi, suorakulma, merkintätussi, mattopuukko, tiivistesilikonia, silikonipuristin,
työhanskat ja suojalasit.

Kokoa vaja kuvien esittämässä järjestyksessä.








































