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1. SPLOŠNO

1.1 Prometne obremenitve
Pokrov je primeren za obremenitve do 150 kg.

1.2 Notranji pokrov
Notranji pokrov je mogoče odpreti tako, da ga dvignete in obrnete. Popolnoma ga lahko snamete, 
če odstranite zatič (D) spodaj na vodilni palici. Po zamenjavi transportnega zaščitnega vijaka bo 
nepooblaščeno odpiranje oteženo. 

A) Vijak

B) Varnostni zapah

C) Adapter za zaklepni vijak za naknadno
vgradnjo (glej 2.2.1)

D) Notranji pokrov
E) Varnostni zapah notranjega pokrova



1.4 Dimenzije



2. VARNOSTNI ZAPAH

2.1 Funkcije, primer z jaškom VS
Pokrov TopCover je pripravljen za montažo na vse jaške VS Premier Tech Aqua. 

Z obračanjem šestkotnega vijaka na vrhu pokrova (B),
se odpira in zapira varnostni zapah. Zapah se zaklene v
režo ali notranji rob jaška (glej 2.2.1). Potrebna je le
četrtina obrata za odklep/zaklep. Smer je prikazana na
pokrovu.

Vijak (A) pokrovu preprečuje, da se vrti. Vijak mora biti
pozicioniran v pravilnem položaju, da opravlja svojo
funkcijo. 



2.2 Montaža na jašek VS

2.2.1 Predmontaža

Vijak (A) lahko premaknete na točko C (glej 1.3).

Skica na desni prikazuje varnostni zapah v
zaprtem položaju. 

2.2.2 Prilagajanje dolžine vijaka varnostnega zapaha

Če ste varnostni zapah zaklenili in lahko pokrov kljub
temu dvignete, verjetno varnostni zapah ni v pravi legi.
Lego varnostnega zapaha lahko primerno prilagajate s
podložkami.



3. PRIKLJUČKI ZA ODJEM VODE
Proizvajalec je montažo predhodno sestavil na letvi (C). Letev je pritrjena na TwinCover z 
gumijasto zakovico (B) in vijakoma (D). V ta namen sta predvidena dva luknji Ø13 (A).

Dve gumijasti zakovici (B) je treba spraviti skozi 
luknjo (A) na notranji strani TwinCoverja, tako da
ostane prirobnica zunaj.

Letev(C) mora biti nameščena nad prirobnico
gumijastih zakovic (B), tako da se povezovalni
trak nasloni na vdolbino dvojnega pokrova.

Vijak (D) nato potisnemo skozi luknjo v gumijasti
zakovici in ga pritrdimo.
Z zategovanjem vijaka je priključimo gumijasto
zakovico.



Nadaljnje privijanje vijaka (D) s šesterokotnim 
izvijačem (imbus ključ) izboči gumijasto 
zakovico (B), kar ustvari tesno povezavo med 
letvico (C) in TwinCoverjem.

Vijakov ne smete preveč zategovati, da se 
izognete poškodbam gumijastih zakovic.

Zdaj so nameščeni priključki za odjem vode.

Ta vsebuje spojko z ventilom (F), na katero je mogoče      
neposredno priključiti ¾ “ priključek.

Dovod vode se regulira z ročnim aktiviranjem ventilov (E).
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