
Yleisohje Halls - Magnum - Universal asennukseen 

ASENNUKSEN VAIHEET: 
Jokaisen työvaiheen osat ovat numeroiduissa paketeissa osanumerolla merkittyinä. 
Huomioi, että kaikki tarvittavat ruuvit, mutterit ja erilaiset pienet osat ovat omassa pussissaan. 
Asettele jokaisessa työvaiheessa osat piirrosten näyttämässä järjestyksessä maahan 
kokonaisuuden hahmottamiseksi. Kiristä alumiinipultit lopullisesti vasta kun seinät ovat 
yhdistetty ja runko on paikallaan. Alumiinipultit saattavat vaurioitua, kun niitä kiristetään monta kertaa tai 
liikaa. 

Runkolaatikossa on tiivisteet (139 – 140 – 138) eri vahvuisille laseille, näitä ei tarvita kennolevyn 
asennukseen. 

Tuuletusluukkuun asennetaan lasit / kennot ennen niiden asentamista paikalleen. 
Valmis kattoluukku työnnetään paikalleen harjan päästä. 
Varmista, että kasvihuone on suorassa ennen lasien / kennojen asennusta. 
Asenna tuulettoman sään aikana. Laseja asennettaessa on tärkeää käyttää suojaavia hansikkaita 
viiltohaavojen välttämiseksi. Aloita lasien asennus katosta, räystään reunasta, sitten sivuseinät ja viimeisenä 
päädyt. 

Huom! Älä säilytä kennolevyjä auringossa, ne keräävät lämpöä ja suojamuovit voi sulaa kiinni. 
Täysin kirkas suojamuovipuoli kennossa asennetaan sisäänpäin. 
Kennolevykasvihuoneeseen ei tarvitse asentaa tiivistenauhaa (411), joka on lasihuoneita varten. 
Varmista ettei kennojen sisälle pääse maata tai multaa. Pidä esim. pahvia tai jotain muuta 
suojaa alustana asennuksen aikana. 

HUOLTO: 
Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. 
Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden. 

VARAUDU TALVEEN: 
Kasvihuoneen katolle kasautuva lumi on poistettava. Kasvihuoneen voi peittää muovipeitteellä, se auttaa 
lumen ja jään pois liukumista ja huoneen puhtaana pysymistä. 
Kasvihuoneen kattoharja kannattaa myös tukea talveksi. Varmista ettei huoneen päälle pääse putoamaan 
suuria lumimassoja esim. katolta tai puista. 
Poista automaattisten tuuletusluukunavaajien sylinterit. 
Sulje ovi ja tuuletusluukut estääksesi tuulen aiheuttamat vahingot. 

HUOMAUTUKSET: 
Huomautusten osalta tulee ottaa yhteys myyjään tai maahantuojaan sekä määrittää puute tai vika 
asennusohjeen avulla. Puuttuvien/virheellisten osien numeron lisäksi tulee ilmoittaa laatutarkastusnumero 
(kvalitets-kontrolnr) joka on ilmoitettu runkolaatikossa. 
Kennolevypakkauksissa on oma tarkastuslappu. 

TAKUU: 
Halls takuu on 12 vuotta ja se kattaa puuttuvien tai valmistusvirheellisten osien vaihdon tai 
korjaamisen ja koskee vain oikein asennettuja huoneita. Takuu ei koske laseja, eikä korvaa 
välillisiä kustannuksia, jotka aiheutuvat esim.kuljetuksista, työpalkoista, asennuksesta ja 
rahdista. Takuu ei myöskään korvaa myrskyvahinkoja, eikä lumikuormista aiheutuneita 
vahinkoja. Oikein asennettujen kennolevyjen takuu on 10 vuotta. 
Maalatuilla pinnoilla on 2 vuoden takuu. 
HUOM! Maalipinta voi vaurioitua mikäli profiili pääsee vääntymään. 

VAKUUTUSTURVA: 
Tarkista että kasvihuoneesi on vakuutettu. Ota yhteyttä vakuutusyhtiöösi. 
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Tillägg till montering av Halls - Magnum – Universal växthus 

ALMÄNNA RÅD VID MONTERING: 
Profilerna är packade i numrerade paket, som motsvarar följdordningen i monteringsanvisningen. 
Alla små delar som bultar, muttrar är samlade i en påse. 
Montera en del i taget. Placera delarna i rätt ordning på marken för att få bättre överblick av 
helheten. Undvik att spänna bultarna helt. Fäst ihop gavlarna med sidoväggarna på ett plant 
underlag och spänn fast bultarna försiktigt. Aluminium bultar kan gå av om man spänner dem många gånger 
eller för mycket. Därefter monteras taknocken och takprofilerna. 

Glas / kanalplast monteras färdigt på takluckorna innan de monteras på växthuset. 
Medföljane tätningslisterna (139 – 140 – 138) är för glasmontering. 
Färdig taklucka skjuts på plats från taknockens ände. 
Det är viktigt att använda skyddshandskar vid montering av glas. Börja med taket från takkant, därefter 
sidoväggarna och till sist gavlarna. 

Obs! Förvara inte kanalplastskivor i solen då de samlar värme och skyddsplasten kan smälta fast. 
Kanalplastskivans sida med den klara skyddsplasten skall monteras inåt. 
Ingen tätäninglist behös för kanalplast. 
Se också till att det inte kommer någon smuts så som jord in i luftkanalerna under montering. 

VÅR- OCH HÖSTSKÖTSEL: 
Rengör takrännorna. Kontrollera funktion på dörr och takluckor. Rengör växthuset före och 
efter växtperioden. 

VINTERSKÖTSEL: 
Tag bort snö från taket. Man kan täcka växthuset med plast som hjälper till att snö och is 
glider lättare ner från taket. Stötta nockprofilen med en plank mitt i växthuset. Se också till 
att det inte faller snö från trädgrenar eller tak på växthuset. Demontera cylindern till den 
automatiska lucköppnaren. 
Lås fast dörr och takluckor så att vinden ej får tag och skadar växthuset. 

REKLAMATIONER: 
Skulle det uppstå anledning till reklamation ber vi er genast ta kontakt med återförsäjaren eller importören. 
Ni skall då specifiera omfattningen av problemet med hjälp av komponentlistan i monteringsanvisningen. 
Ange också kvalitetskontrollnumret. 

GARANTI: 
Halls ger 12 års garanti, som täcker byte eller reparation av defekta delar, p.g.a. material eller 
fabrikationsfel. Garantin täcker inte glas, transport, montering, frakt etc. 
Garantin gäller ej för stormskador och inte skador orsakade av stora snömängder. 
Korrekt monterade polykarbonatskivor ha 10 års garanti. 
Målade ytor har 2 års garanti. Garantin bortfaller om växthuset inte monteras enligt dessa 
Anvisningar. 

FÖRSÄKRING: 
Kontrollera att växthuset är med i hemförsäkringen. Kontakta försäkringsbolaget. 
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