
Feria M 4x4.25
425Hx 387Szx 260–305Ma cm 

MFeria 4x1.8 Kiegészítő elem

x2

181 H x 387Szcm 

Hóterhelés Szélállóság
150 kg/ m2

Fényáteresztés
átlátszó - 65%
fehér opál -25%



4.25m/14’ 1.81m/6’ 6.06m/20’

7.87m/25’9” 8.5m/27’10” 10.31m/33’9”

Index

4.25m/14’ 1.81m/6’Ext. EZ Link

Terasztető	bővítés	- 4 m	mélység

VÁLASZTHATÓ Használja	fel	az	összes	mellékelt	elemet	vagy tegye félre/dobja ki	a	többletet.

Termék méret 4.25m/14’ 6.06m20’ 7.87m26’ 8.50m28’ 10.31m34’

Szállított	láb 3 4 5 6 7

Többlet láb - - - 1 1



Hely

Magyarország onduline@onduline.hu +36 1 388 1225
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FONTOS
Az	összeszerelés	megkezdése	előtt	alaposan	olvassa	át	ezt	az	
útmutatót.	Az	itt	leírt	sorrendben	hajtsa	végre	a	lépéseket.	Őrizze	
meg	az	útmutatót	a	későbbi	felhasználás	érdekében.

KEZELÉSI ÉS BIZTONSÁGI TANÁCSOK
• Kövesse a jelen útmutatóban található utasításokat
• Rendezze sorba az elemeket és ellenőrizze azokat az alkatrészlista alapján.
• Biztonsági okokból erősen ajánlott, hogy a termék összeszerelését legalább két
személy végezze.
• Egyes részegységek éles szélekkel rendelkeznek. Az elemek kezelése során legyen
óvatos
• A termék összeszerelése vagy bármilyen jellegű karbantartása során mindig
viseljen kesztyűt és védőszemüveget valamint hosszú ujjú felsőruházatot.
• Az összeszerelést ne végezze szeles vagy nedves időben
• A műanyag csomagolóanyagot biztonságosan helyezze a hulladékba. Tartsa
kisgyermekektől távol.
• A gyermekeket tartsa az összeszerelési területtől távol.
• Ne álljon neki a termék összeszerelésének, ha fáradt, ha kábítószerek vagy alkohol
hatása alatt van, vagy ha gyakran szédülést érez.
• Amennyiben létrát vagy elektromos szerszámot használ, kövesse azok gyártójának
biztonsági utasításait is.
• Ne másszon fel vagy álljon rá a tetőre.
• Ne döntsön az oszlopoknak nehéz tárgyakat.
• Ne függeszkedjen vagy dőljön a szelvényekre.
• A tető és a vízcsatorna legyen hótól, szennyeződéstől és levelektől mentes.
• A tetőre nehezedő hó kárt tehet a termékben, aminek következtében nem lesz
biztonságos alatta vagy a közelében állni.
• A termék elsődlegesen kocsibeálló használatra készült
• Amennyiben az összeszerelés során megkarcolódik, javítható.

TISZTÍTÁS
• Ha a termék tisztítást igényel, használjon lágy, mosószeres oldatot, majd öblítse le
hideg, tiszta vízzel.
• Ne használjon acetont, súrolószereket vagy más különleges tisztítószert a táblák
tisztításához.
ÖSSZESZERELÉS ELŐTT
• A terméket szilárd talajon szerelje össze (pl. beton vagy aszfalt).
• Az összeszerelés megkezdése előtt körültekintően válassza ki a helyszínt.
• A kiválasztott felület egyenesítse ki (legfőképp az oszlopok alatt).
• A karcolások vagy sérülések elkerülése érdekében puha felületen végezze az
összeszerelést
• Amennyiben szükséges, szerezze be a helyi hatósági engedélyeket a termék
felállításához.
• A teraszfedés bővítése esetén több alkatrészt szét kell szerelni, melyeket
biztonságos helyes tároljon a későbbi használatig.
• Csak a tartalomjegyzékben feltüntetett alkatrészeket használja, lehet, hogy van a
csomagban pótalkatrész.

Amennyiben ezt az információs ikont látja, keresse meg a megfelelő
összeszerelési lépést valamint a további megjegyzést és segítséget.
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Előkészületaz	összeszereléshez
•	Használjonszilárdalapota	karcolásokéssérülésekelkerüléseérdekében.
•	A	termékméretekazadott igényeknekmegfelelőenállíthatóak:

1.	A	falraszerelhetőprofilmagassága260	–305	cm-ig igazítható.	A	mérésés fúrásutána	megfelelőméretreállítható (12.lépés).
A	javasoltmagasságazA	ábránlátható.	Lehetséges,	hogya	teraszfedésta	legalacsonyabbmagasságra260	cm-re	helyezzük.		Eza	módszerakkor
javasolt,	ha	azösszeszerelésifeltételekilletvea	külsőfalmagasságanemteszilehetővéa	felrakásiútmutatóbanjavasoltméretet.
Figyelem!	A	termékmegjelenéseennekkövetkeztébenenyhénmegváltozhat,	azonbana	hóterhelésértékeváltozatlanmarad.
2.	A	tartórudakfaltólvalótávolsága310- 370	cm között	állítható (B1	ábra).	 A	tartórudak szélektől való távolsága 0-54	cm	
(B2ábra). A	beállításazösszeszerelésutánde	a	rögzítéselőtttörténjen(33.lépés)	úgy,	hogy	a	tartórudakat	és	a	7040	+7041	sz.	
profilokatösszecsúsztatjuk.	
3.	A	falra	szerelés	és	a	faltól	való	távolság	határozza	meg	a	tető	hajlásszögét	és	a	teljes	mélységet.	(az	
ereszcsatorna	faltól	való	távolsága).	A	magasság	növelése	és	a	tartórudak	faltól	való	kisebb	távolsága	növeli	a	
tető	hajlásszögét	és	csökkenti	a	teljes	mélységet	(C	ábra)
A	szaggatottvonallal jelölt lépések/	oldalaka	mellékkészlet-szerelvényrevonatkoznak,	ezeketa	teraszfedél
összeszerelésesoránkellelvégezni.	Ezeka	lépéseka	hosszabbítókészletneka	teraszfedél jobboldalán
történőfelszerelésérevonatkoznak;	a	baloldalontörténőfelszerelésugyanazonlépésekszerint lehetséges.

Ha	Önmár rendelkezik FERIA	alaptermékkel,	néhány alkatrészt le	kell szerelni ésmeg	kell őrizni későbbi
felhasználás céljából.	
4.	lépés:	Helyezzen be	15	cm	kiegészítő elemet (7506)	a	7507	profilba,	állítsa be	a	csavarokat az a.	ábra
szerint,és illessze be	a	7040/7041	profilba.
9.,10.	lépés:	Kérjük,	használjon szilikon tömítőanyagot a	7043	+	7042	alkatrészek belső és külső széleire,	
valamint a	8119	+7039	alkatrészek közepére,	hogy elkerülje a	víz beszivárgását.
11.	lépés:	Vigyen fel szilikon tömítőanyagot a	8116	és 8117	belső részére,	és csatlakoztassa a	profilhoz.
20.	lépés:	Használjon szilikon tömítőanyagot a	7288	+	7290	gerenda fölé,	hogy elkerülje a	víz beszivárgását.
26.	lépés:	Győződjönmeg	arról,	hogya	hátsó fal profiljaésa	panelt tartóprofilokközött vmegvana	90	fokszög.	A	
panelekbehelyezését a	teraszfedél közepétőlmindkétoldalra felváltvakell elkezdeni.
33.	lépés:	Kérjük,	állítsa be	a	tartólábakat (kifelé és oldalra)	úgy,	hogy a	rögzítés előtt csúsztassa végleges
helyzetbe.	Győződjönmeg	arról,	hogy a	lábak távolsága a	teraszfedél oldalsó szélétől nemhaladjameg	az 54	
cm-t.
34.	lépés:	Ellenőrizze,	hogya	lábakésa	kiegészítő lábcsatlakoztatásaazeredeti teraszfedélhez képestnemhaladja
meg	a	60	cm-t.
Felhívjuk figyelmét:	A	termékneka	földre történőrögzítéseelengedhetetlena	terasz stabilitásánakés
merevségének.	A	garanciaérvényességéhezbe	kell fejeznieezt a	lépést (35.	lépés).		Azösszeszerelés
befejezésekorhúzzameg	azösszes csavart.
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Megjegyzés: A termékhez mellékelt fali rögzítőkészlet csak beton és
tömör téglafalakhoz alkalmas. Más faltípusokhoz, annak megfelelő
fali rögzítőkészletre van szükség.
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Amennyiben bővítőcsomagot vásárolt,	válassza ki ezt a	lépést,	vagy azt,	hogy a	teraszfedél melyik
oldalára kerüljön,	és folytassa az alább leírt lépések szerint
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