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D-350 

D-400

Fastening the long legs to the windshield
Pitkien jalkojen kiinnittäminen tuulensuojaan • Montering av de långa benen på vindskyddet • Feste de lange bena til vindskjermen 
Fastgørelse af de lange ben til vindskærmen • Прикрепление длинных ножек к ветрозащите •  Pikkade jalgade kinnitamine tuulekaitseleKaasupolttimet D-350 / D-400

Pitkien jalkojen kiinnittäminen tuulisuojaan

Kokoa jalkaosa kuvan mukaisesti.

Käännä kasattu tuulisuoja ylösalaisin ja avaa
pohjapuolella olevat M6 mutterit, 2kpl kerrallaan
Kiinnitä L-kulmalatat 1 kuvan mukaisesti ja kiristä
mutterit.

Pujota kasatun tuulisuojan L-kulmalatat 1
pitkien jalkaputkien 2 sisään.
Huomioi jalan asento kuvan mukaan
Kiristä ruuvit 3

Pujota kolmiotuen säädettävät putket 4 kuvan
mukaisesti sisäkkäin ja kiinnitä siipiruuvit 5 paikoilleen.
Kiinnitä kolmiotukiputket jalkojen kiinnityslattoihin
siipiruuvin ja mutterin avulla kohta C.

Tarkista että jalat ovat symmetrisesti
toisiinsa nähden ja kiristä jalkakolmion siipiruuvit 5
ja siipiruuvit 6 / mutterit tiukasti käyttäen apuna
jakoavainta

5

1

C

DETAIL C
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DETAIL D
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KORVAA
KÄYTTÖOHJEEN 2020,
SIVULLA 8 OLEVAT
KUVAT
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Fastening the short legs to the windshield
Lyhyiden jalkojen kiinnittäminen tuulensuojaan • Montering av de korta benen på vindskyddet • Feste de korte bena til vindskjermen
Fastgørelse af de korte ben til vindskærmen • Прикрепление коротких ножек к ветрозащите •  Lühikeste jalgade kinnitamine tuulekaitseleKaasupoltin D-350

Lyhyiden jalkojen kiinnittäminen tuulisuojaan

Aseta kasattu tuulisuoja ja kaasupoltin
nurinpäin kasausalustalle.

Kiinnitä toinen jalkaosista kuvan 1.
mukaisesti tuulisuojan pohjaan

Pujota lämpöpelti 4 jalkaosan 3
alle kuvan mukaisesti

Kiinnitä toinen jalkaosa kuvan 1
mukaisesti tuulisuojan pohjaan
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E

DETAIL E
x4

x4

KORVAA
KÄYTTÖOHJEEN
SIVUILLA 9-10 OLEVAT
KUVAT

1.

D-350 

D-400
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Parts of the gas burners

D-500 Kaasupolttimen osat • Gasbrännarnas delar • Gassbrennerdeler • Gasbrænderdele 
Газовых горелок •  Gaasipõletite osad

3  Kolmiotukiputki
4  Pitkä jalkaputki
5  Lyhyt jalka
6  Lämpöpelti

1

2

3
3

4
6 5

1 Windshield / Tuulensuoja / Vindskydd / Vindskjerm / Vindskærm / Кожух для защиты от ветра / Tuulekaitse

2 Gas Burner / Kaasupoltin / Gasbrännare / Gassbrenner / Gasbrænder / Газовые горелки / Gaasipõletid

3 Triangular support pipe / Kolmiotukiputki / Triangelstödsrör/ Trekantet støtterør / Trekantet støtterør / Опора треугольная 
Kolmnurk-toetustoru

4 Long leg pipe / Pitkä jalkaputki / Långt benrör / Langt benrør / Langbenet rør / Ножка длинная / Pikk jalatoru

5 Short leg / Lyhyt jalka / Kort ben / Kort ben / Kort ben / Ножка короткая / Lühike jalg

6 Heat protective plate / Lämpösuojapelti / Värmeskyddsplåt / Varmebeskyttende plate / Varmebeskyttende plade
Щит защитный от перегрева / Kuumakaitsekilp

Note! Remove the blue film from the heat protective plate.

Huom. poista lämpösuojapellin sininen suojakalvo.

Observera! Avlägsna den blåa filmen från värmeskyddsplattan.

Merknad! Fjern det blå belegget fra den varmebeskyttende platen.

Bemærk! Fjern den blå film fra den varmebeskyttende plade.

Внимание! Снимите синюю пленку с теплозащитной панели.

NB! Eemalda kuumakaitsekilbi sinine kile.

Required tools: spanner

Tarvittavat työkalut: jakoavain

Verktyg som behövs: skiftnyckel

Nødvendige verktøy: skiftenøkkel

Nødvendige værktøjer: skruenøgle

Необходимые инструменты: гаечный ключ

Vajaminevad tööriistad: mutrivõti
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D-500
Assembling the windshield
Tuulensuojan kokoaminen • Montering av vindskyddet • Montering av vindskjermen 
Samling af vindskærmen Сборка ветрозащиты •  Tuulekaitse kokkupanek

DETAIL A

x6

x6

x6

x3

x3
x3

Tuulisuojan D-500
Kokoaminen

1

2

A
1

2

kuvan mukaisesti pohjalevyyn

Jätä M6 Mutterit 3 hieman löysälle
vielä tässä vaiheessa.

3

M6

KORVAA KÄYTTÖOHJEEN
TUULISUOJAN D-500
KOKOAMINEN KUVAT



13

D-500
Fastening the gas burner to the windshield
Polttimen kiinnittäminen tuulensuojaan • Montering av gasbrännaren på vindskyddet delar • Feste gassbrenneren til vindskjermen 
Fastgørelse af gasbrænderen til vindskærmen • Присоединение горелки к ветрозащите •  Põleti kinnitamine tuulekaitseleKaasupolttimen D-500

Kiinnittäminen tuulisuojaan

DETAIL B

Keskitä poltin kehyksen keskelle ja
lukitse poltin paikoilleen kiristämällä
jalkaholkkien siipiruuvit 2

Kiristä pohjan alapuolella olevat
M6 Mutterit 3 tiukasti.

2
1

1

B
3

KORVAA KÄYTTÖOHJEEN
KAASUPOLTTIMEN D-500
KIINNITTÄMINEN TUULISUOJAAN
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D-500
Fastening the long legs to the windshield
Pitkien jalkojen kiinnittäminen tuulensuojaan • Montering av de långa benen på vindskyddet • Feste de lange bena til vindskjermen 
Fastgørelse af de lange ben til vindskærmen • Прикрепление длинных ножек к ветрозащите •  Pikkade jalgade kinnitamine tuulekaitsele

Kaasupoltin D-500
Pitkien jalkojen kiinnittäminen tuulisuojaan

5

1

DETAIL C

x3

x3

x6

x3

2

3

6

4

4

C

Kokoa jalkaosa kuvan mukaisesti.

Pujota kasatun tuulisuojan jalkalipat 1
pitkien jalkaputkien 2 sisään.
Huomioi jalan asento kuvan mukaan
Kiristä ruuvit 3

Pujota kolmiotuen säädettävät putket 4 kuvan
mukaisesti sisäkkäin ja kiinnitä siipiruuvit 5
paikoilleen.
Kiinnitä kolmiotukiputket jalkojen kiinnityslattoihin
siipiruuvin ja mutterin avulla kohta C.

Tarkista että jalat ovat symmetrisesti
toisiinsa nähden ja kiristä jalkakolmion siipiruuvit 5
ja siipiruuvit 6 / mutterit tiukasti käyttäen apuna
jakoavainta
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D-500
Fastening the short legs to the windshield
Lyhyiden jalkojen kiinnittäminen tuulensuojaan • Montering av de korta benen på vindskyddet • Feste de korte bena til vindskjermen
Fastgørelse af de korte ben til vindskærmen • Прикрепление коротких ножек к ветрозащите •  Lühikeste jalgade kinnitamine tuulekaitsele

Kaasupoltin  D-500
Lyhyiden jalkojen kiinnittäminen tuulisuojaan

Aseta kasattu tuulisuoja ja kaasupoltin
nurinpäin kasausalustalle.

Laske lämpöpelti 1 tuulisuojan pohjan
päälle siten että pellissä olevat kolot
sattuvat jalkakorvakkeiden kohdalle

Pujota jalkaholkit 2 jalkakorvakkeiden 3
päälle.

Kiristä jalkaholkkien kuusioruuvit 4
tiukasti jakoavaimella

1

3

1

x3

x3

2

2

4
KORVAA KÄYTTÖOHJEEN
TUULISUOJAN D-500
LYHYIDEN JALKOJEN
KIINNITTÄMINEN
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