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KAISLAHÅRAVA
Kiitos valisemasi Dorotea Meka*iska Ab:n valmistava vesistrijen huoltotuotteet Doro-mallistosta. Sisältö on kehitetry viimeiset
teknilliset tiedot tuatteesta. Doratea Mekaniska Ab maahantuojan oy Nautimar Ab:n kautta pidättiiä oikeudea muuttaa sisäl-
1ön. Kirjan sisällön reprodusointi on kieletty ilman valmistajan ja maahantuojan kirjallisinta hyvaksymiiå. Kirja kuuluu aina
c1la koneen mukara ja on oltava mukana kuin tuote siirtyy seuraavalle omistqlalle-Lue tarkasti l;ipi kirjan sisiitteiii ennekuin tu-
oteff a otetaån kii}ttriön.

Onnea!

ÄSENNUSOHJEET
Asenna kaikki osat kts. kuvat 1-8.

Ilaravan åser{änlinen venees€en.

1 Asenna kehys veneen reunajel påiille (kuva 1).

2 Särid:i siten ettå keskiraami keskitetliiin veReen keskelle fl<wa 1). Kehyk-
sen etupuoli (pultti) on oltava 20-50 mm reunan etupuolella (kuva 5). Etu-
immman reunakiinnike sliäde&i:in eteedtaakse sitten etEi reunakoukut ma-
kaayat reunalisän vasäan. (kuva ?-5).

3 Kiristii reunakoukut ja lukitusrattaat. {kuva fA).
4 Asenna narun vare€n keulaan kiinni- Pujota narua ensiksi ylimmän nar-
unpylpyrzin kautta alempaan ja sen jälkeen ylös silmukkaan (kuva 3).

5 Vedä mrua taakrepiiin yeneen taka-istuimille.
Tee solmun n. 60 cm. taka-istuimen etupuolelle
Pujota narua kåsivarren kiinni. Tee kaksoissol-
mun käsivarren taakse. (kuva 8). Tee solmun
narun puiåtypveneer takapuolella (kuva 7).
Koukku-helaa kinniitetäiin kisivarrelle Säädä
kunnes harala roikkuu n. 10-15 cm kitkahylssyn
alapuolella (kuvå 34).

6 Irrota koukkr-helaa käsivarresta. Piiåsti narua
irti siten et&i haralaa putoaå
alaspåin.Lukitusrattaan avulla (kuva 4) såiädetri:in
alemman sijainnin. Haravan keski on oltava ve-
denpinna yläpuolella (kwa 9).
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KOH Määrä V-OSANRO NIMIKE HUOM KOH Määrä V-OSANRO NIMIKE HUOM

1 96-10500 KÄDENSUA l2 I 05-M1070 PULTTI

2 96-l 0600 NARU 6M 13 I 05-Mt0L MUT'IERI

3 05-Ml0 MUTTERI 14 I 96-10900 RUNKOPUTK]

4 0s-3'77220 NARUKEHRA 1-5 2 05-R4018M815 RATAS

5 05-M10L MT]TTERI t6 I 96- l 0800 I-EVITYSPUTK]

6 96-10700 LUISTINKlINNIK
EHELA

t7 I 96-DEKAL DEKAALI Sarja

l8 2 0s-tFR20202s PÄÄTETULPPA
7 4 99-fi602 STOPPI

t9 I 96-l 1 100 ETUKIINNIKE.
HELA8 4 05-vMMl2 SIIPIMUTTERI

9 4 05-8R12222 ALUSLEVY 20 2 05-M6L MUTTERI

10 4 99-14500 REELINKI
(REUNA-)
KOUKKU

S§.
MUIOVI
SUOJA

21 2 0-5-M660 PULTT]

22 I 05-02-55 S.KOUKKU

ll 96-1 1000 LEVITYSPUTKI


