
Pressutalli 9,75x4,27x3,45m
500g PVC               KH-4810-500

Kokoamis- ja käyttöönotto-opas
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Onnittelut valinnastasi
Kinghall -pressutallit ovat valmistettu laadukkaista materiaaleista

monipuoliseen käyttöön suunniteltuna. Kattava valikoima tarjoaa tallin
kaikenlaisiin tarpeisiin niin henkilöautotallista caravan-talliin

kuin suureen työkonesuojaan.

Tämä käyttöohje sisältää turvallisuusvaroitukset ja -varotoimet, kokoamis-,
käyttö-, tarkastus ja hoito-ohjeet sekä osaluettelon ja -kaavion.

Säilytä ostokuittisi tämän käyttöohjeen yhteydessä. Säilytä käsikirja sekä
ostokuitti turvallisessa, valolta suojatulta ja kuivassa paikassa vastaisuuden 

varalta.
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Tekniset tiedot
Pressumateriaali 500g PVC-pressu

Vesitiivis Kyllä
UV-suojattu Kyllä

Saumavahvistetut kulmat Kyllä
Tallin mitat 9,75x4,27x3,65 metriä

Kaariputket 38 x 1,2 mm
Liitosputket 32 x 1,2 mm

Kiristysnarun kiinnitysputket 28 x 1,0mm
Putket Kastamalla kuumagalvanoidut teräsputket

Katon tyyppi Kaarikattoinen
Väri Hopeanharmaa

Oven mitat 280x220cm (LxK)
Pressun pakkaskestävyys Max. -40 Celsiusta

Yleiset Kinghall takuuehdot
Kinghall -talleilla on kahdentoista (12) kuukauden materiaali- ja valmistusvirhe-

takuu. Takuu edellyttää, että talli on asennettu ammattilaisten toimesta,
asianmukaiselle alustalle, joka kestää siihen kohdistuvan, tallin painosta

aiheutuvan rasituksen. Takuu ei kata virheellisen asennuksen, lumen, tuulen
tai myrskyn muuten aiheuttamia vaurioita.

Valmistaja ja/tai jälleenmyyjä on toimittanut tämän käyttöohjeen ja osaluettelon apuvälineeksi. 
Valmistaja tai jälleenmyyjä ei takaa tai lupaa, että ostaja pystyy tekemään korjauksia tuottee-

seen tai, että ostaja pystyy vaihtamaan mitään osia tuotteeesta. Valmistaja ja/tai maahantuoja 
nimenomaan toteaa, että kaikki korjaukset ja osienvaihdot on jätettävä pätevien ja valtuutet-

tujen teknikoiden suoritettavaksi. Ostaja ottaa vastatakseen kaikista riskeistä ja korvausvelvol-
lisuuksista, jotka johtuvat hänen korjauksistaan tai muutoksistaan alkuperäistuotteeseen tai 

hänen siihen asentamistaan varaosista.
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Turvallisuusvaroitukset
ja varotoimet

VAROITUS: Tuotetta käytettäessä on aina noudatettava perusvaro-
toimia henkilö- ja laitevahinkovaaran vähentämiseksi.

Lue nämä ohjeet kokonaisuudessaan ennen tuotteen käyttämistä! 

1. Pidä työskentelyalue puhtaana.
Sekaiset työskentelyalueet vetävät vahinkoja puoleensa.

2. Tarkista työskentelyalueen olosuhteet.
Huolehdi siitä, että työskentelyalue on hyvin valaistu.

Varo teräviä kulmia tallia kootessasi. Suorita kokoaminen tasaisella,
puhtaalla ja avaralla paikalla.

3. Tarkista, ettei osia ole vahingoittunut.
Ennenkuin käytät tuotetta, on tarkistettava huolellisesti

pystyvätkö vahingoittuneelta näyttävät osat suoriutumaan aiotusta
tehtävästään. Tarkista, ettei ole vaurioituneita osia tai muita seikkoja, jotka voisi-
vat vaikuttaa tuotteen toimintaan. Vaurioituneet tai kuluneet osat on korjattava 

tai vaihdettava välittömästi. Tarkista, ettei missään osassa ole murtumia
tai halkeamia, jotka voisivat vaikuttaa toimintaan ja suorituskykyyn.

4. Varaosat ja lisävarusteet.
Käytä huoltaessa vain täsmälleen samanlaisia, valmistajan ja/tai jälleenmyyjän 

hyväksymiä tai suosittelemia varaosia.
Muiden osien käyttö mitätöi takuun.

5. Tarkista aina välineet ja kootut osat kokoamisen jälkeen.
Kaikkien liitosten tulisi olla tiukkoja ja kiinnittimien kiristettyjä.

6. Pidä lapset loitolla.
Lapsia ei saa koskaan päästää työskentelyalueelle.

Älä anna lasten leikkiä tallissa tai sen lähellä.

7. Käytä asianmukaisia työvaatteita ja suojavarusteita.
Pressutallia kootessa suositellaan käytettäväksi suojaavia ja pitäviä jalkineita.

Jos sinulla on pitkät hiukset, suojaa ne päähineen sisään.
KÄYTÄ AINA ASIANMUKAISIA TYÖVAATTEITA JA SUOJAVARUSTEITA!
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8. Käytä silmäsuojaimia.
Käytä aina hyväksyttyjä iskunkestäviä suojalaseja, kun kokoat tätä tuotetta.

9. Älä kurottele.
Pidä aina jalat tukevasti maassa ja säilytä hyvä tasapaino.

10. Älä yritä siirtää pressutallia.
Älä nosta pressutallia. Kokoamiseen tarvitaan vähintään kuusi henkilöä.

11. Vältä ääriolosuhteita.
Pressutalli saattaa kaatua kovassa tuulessa aiheuttaen henkilö- ja

omaisuusvahinkoja. Pura talli, jos sääolot muuttuvat ankariksi ja saattaisivat va-
hingoittaa pressutallia. Valmistaja ja/tai jälleenmyyjä ei vastaa sääolojen
aiheuttamista vahingoista eikä sitä voi pitää vastuullisena pressutalliin

ankarien sääolojen, kuten kovan tuulen, rankkasateen,
lumen tai jään aiheuttamille vahingoille missään olosuhteissa.

12. Sinun täytyy irrottaa pressupeite,
kun tiedät ankarien sääolojen olevan tulossa. Jos pressupeite on

tallin päällä, tarkista usein pressutallin ankkurointijärjestelmä, jotta talli pysyy 
pystyssä. Kunnollinen kiinnitys on sinun vastuullasi.

Varoitus: Tässä käyttöohjeessa käsiteltävät varoitukset, huomiot ja 
ohjeet eivät voi kattaa kaikkia mahdollisia olosuhteita ja tilanteita. 

Käyttäjän on ymmärrettävä, että tervettä järkeä ja varovaisuutta ei
voida toimittaa tuotteen mukana, vaan ne jäävät hänen vastuulleen.
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Tallin kokoaminen
Purkaminen pakkauksista

Ennen kuin aloitat tallin kokoamisen pura kaikki pakkaukset auki siististi
mahdollisen jatkotarpeen vuoksi. Tarkista aina osien lukumäärä ja että kaikki osat 

ovat asianmukaisesti lähetyksen mukana ennen kuin aloitat tallin kokoamisen.

HUOM! Pakkauksissa voi olla osia, jotka eivät ole osaluettelossa tuotekehityksen 
ja parantuneen rakenteen vuoksi. Lajittele osat valmiiksi työskentelyalueelle

kokoamisohjeen mukaisesti ennen kuin aloitat kokoamisen.

Mikäli tallista puuttuu osia,
ole yhteydessä jälleenmyyjään ennen tallin kokoamista.

TALLIA EI SAA KOOTA PUUTTEELLISENA tai TAKUU EI OLE VOIMASSA!

Perustukset / pohjatyöt
Suosittelemme tekemään tallin alle perustukset betonilaatoista, valetusta beto-

nista, painekyllästetystä puusta tai metallikiskoista.
Perustusten tulee ulottua vähintään 15 cm tallin uloimpien mittojen ulkopuolelle.
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Paikan valinta ja perustusten valmistelu
Pressutallin sijoittaminen ja asentaminen luonnolliseen tai rakennettuun
tuulisuojaan (rakennusten, aidan, puiden tms. suojaan) on suositeltavaa.

Huomioi kuitenkin riittävät varoetäisyydet tallin ja rakennusten
tai muiden kohteiden välillä.

Perustusten tulee olla täysin valmiit ennen tallin kokoamisen aloittamista.
Mikäli olet tehnyt betonialustan, varmista aina, että betoni on täysin kuivaa ja 

kovettunutta.

Paras perustus pressutallille betonilaatta tai betonilattia,
kuten talon perustuksia tehtäessä. Painekyllästetty vähintään 6’’ x 6’’ puu tai 

metallikiskot voivat myös tulla kyseeseen. Tällaisen perustuksen tulee kuitenkin 
olla pysyvästi ankkuroitu maahan käyttäen maa- / perustusankkurointia

(perustustarvikkeet eivät sisälly toimitukseen).

Kun olet ankkuroinut yhden suoran ja tasaisen rivin aluslaattoja ja kattoruoteita 
perustukseen, mittaa väli ja asenna toinen sarja aluslaattoja ja kattoruoteita.

Mitta otetaan pystyputkien sisäreunasta.

VINKKI! Älä ankkuroi toista riviä aluslevyjä ja kattoruoteita, ennen kuin olet
täysin varma, että rivit ovat suorassa kulmassa. Tämä on helppo varmistaa

käyttäen ristimittaa. Ristimitta (kulmasta kulmaan) on sama,
jos kulmat ovat oikeat.
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Tallin kokoaminen
Tarvitset vähintään 3-4 henkeä avustamaan,

jotta asennus onnistuisi asianmukaisesti,
helposti ja turvallisesti.

Vaihe 1: Ensimmäisen sektorin kasaus

B) Seuraavaksi liitä vasemman ja oikean kaaren (nro 2 ja 3)
putket keskiputkiin nro 1, käytä 1,75 tuuman pultteja.

A) Aseta kaikki osat nro 1 maahan kuvan osoittamalla tavalla, yhdistä putket
yhdysputkilla nro 5 ja nro 6. Putki nro 5 on ensimmäisen välin putki ja nro 6  jatko-

osien yhdysputki. Katso tarkasti, että valitset oikeat, 3 tuuman pultit.
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C) Liitä vasemman ja oikean kaaren (nro 2 ja 3)
putket keskiputkiin nro 1, käytä 1,75 tuuman pultteja.

D) Käytä kulmatukiputkia (nro 9) vahvistaaksesi ensimmäinen sektori kuvan 
osoittamalla tavalla. Kulmatukiputki saa sektorin pysymään asianmukaisesti

pystyssä, suoritettuanne tämän vaiheen voi runkoa tukenut henkilö vapauttaa 
otteensa.
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Vaihe 2: Muiden sektoreiden kasaus

Valmistele loput sektorit maahan kuvan osoittamalla tavalla.

Yhdistä sektorit käyttämällä yhdysputkia nro 6 ja 8. Tämä työvaihe sujuu
helpommin, kun käytössäsi on tikkaat ja kaksi avustavaa henkilöä. 

Vaihe 3: Sektoreiden yhdistäminen
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Vaihe 4: Runko valmiiksi

Vaihe 5: Aluslaattojen asennus

Toista vaihetta 3 ja lopuksi vaihe 1 D, jolloin saat koko tallin rungon valmiiksi.

Nyt aseta kehikon alle mukana toimitetut alusjalat / -laatat, joilla talli kiinnitetään 
perustuksiin. Käytä aluslaattojen ja putkien liittämiseen 6x180 mm pultilla.
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Vaihe 6: Pressupeitteen asennus

Levittääksesi pressupeite rungon päälle tarvitset 3-5 henkilöä avustamaan ja 
narua. VARO kaikkia teräviä esineitä ja kulmia, joita asennusalueella

ja tallin rungossa voi olla. Käyttäkää avustavia naruja kuvan osoittamalla tavalla.
Yhden henkilön on hyvä olla tarkkailemassa tallin rungon

ja pressun välistä liikettä ettei pressu pääse takertumaan mihinkään kiinni.

Käytä narua sitoaksesi pressu asianmukaisesti paikoilleen.

Vaihe 7: Kiinnitä pressu naruilla
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Vaihe 8: Päätypressujen kiinnittäminen

Kiinnitä päätypressut käyttämällä pallopäisiä kuminauhoja.

HUOM! Mikäli aiot säilyttää tallissa isoa venettä / matkailuautoa / työkonetta tms. 
on suositeltavaa irroittaa päätypressut paikaltaan asettaessasi konetta suojaan 

mikäli se on hyvin lähellä oviaukon mittoja tai suurempi kuin oviaukko.

Aluslaattojen kiinnittäminen 
perustuksiin

Kiinnitä tallin aluslaatat kunnolla rakentamiisi perustuksiin.
Suosittelemme kiinnittämistä asianmukaisilla ja vahvoilla pulteilla

tai muilla raudoilla.
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1. Suojakangas tulee puhdistaa säännöllisesti roskista ja pinttymistä.
Peitteen voi pestä saippuavedellä.

2. Jotta talli palvelisi mahdollisimman pitkään, hyvin ja turvallisesti,
pidä kaikki sen osat puhtaina ja kuivina.

3. Tarkista ajoittain, että kaikki kiinnittimet ovat kiinni.
Tarkista vanttiruuvit kuukausittain.

4. Mikäli on ennustettu kovia tuulia, tarkista tallin kiinnitys ja kunto useammin. 
Lumien pudottaminen taLLin katoLta

oikein    VÄÄRin

VÄÄRÄÄn paikkaan aSennettu taLLi

Tallin huoltaminen
ja kunnossapito
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Osa Kuvaus Määrä

1 Keskikaari 18

2 Vasen kulmakaari 9

3 Oikea kulmakaari 9

4 Jalkaputki 18

5 Yhdysputki (32 mm), naaras 3

6 Yhdysputki (32 mm), uros 21

7 Yhdysputki (25 mm), naaras 2

8 Yhdysputki (25mm), uros 14

9 Kulmatukiputki 4

10 Aluslaatta 18

Sidontanaru 4

Kuminauha pallolla 44

1,75” tuuman pultti 56

3” tuuman pultti 46

Siipimutteri 102

Kiinnitysrauta (4mm x 180mm) 8

Spiraali kiinnitin 4

Iso kiinnitysrauta (6mm x 180mm) 18

Pressupeite 1

Päätypressu 2

Osaluettelo
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Turvahuomioita & turvaohjeet
- Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kasaamisen aloittamista.

-Tarkista aina, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana lähetyksessä.

- Putket voivat olla pintakäsitelty ruosteelta suojaamiseksi.

- Tämä pressutalli on tarkoitettu väliaikaiseksi suojaksi,
eikä sitä saa käyttää vaativissa / äärimmäisissä sääolosuhteissa

- Valitse pressutallille sijoituspaikka huolellisesti;
Älä koskaan pressutallia voimakas tuuliseen paikkaan, vesi-, kaasu-

tai sähköjohtojen päälle tai sähkölinjojen alle

- Käsittele pressutallin osia aina varovasti, jotteivat putket lyttäänny tai rikkoon-
nu. Tallilähetys ja pakkausten kunto on aina tarkastettu lähettäessä useamman 

henkilön toimesta.

- Älä koskaan säilytä mitään pressutallin katolla, seiniä vasten tai seinillä.

- Älä koskaan aseta tikapuita tai muuta tallin seiniin nojaamaan.

- Kattoon eikä seiniin saa kohdistaa painetta, iskuja tai kolhuja tallin
sisä- tai ulkopuolelta. Esimerkiksi lumet on pudotettava tarvittavia apuvälineitä 

käyttäen varovasti tallin ulkopuolelta.

- Älä väännä tai muokkaa tallin putkikehikkoa väkisin,
sillä se voi vaurioitua pysyvästi.

- Pressutalli on ankkuroitava erittäin tarkasti ja huolellisesti mukana seuraavilla 
tarvikkeilla ja mahdollisesti myös muilla tarvikkeilla (riippuen asennuspaikan olo-

suhteista). Voit joutua hankkimaan lisäkiinnitystarpeita.
Konsultoi aina ammattilaista tallin asennuspaikkaa ja perustuksia suunniteltaessa.

- Takuuehdot löydät tämän käyttöohjeen alkupuolelta.

- Käyttöohjeen piirustukset ja mallikuvat ovat viitteellisiä ja tallin rakenne on voinut 
kehittyä ohjeen valmistamisesta.
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Erityisohjeet ja huomiot 
talvikäyttöä ajatellen

- Älä koskaan anna lumen tai jään kasaantua pressutallin katolle tai seiniä vasten. 
Lumikuorma aiheuttaa merkittävän sortuma- tai tapaturmavaaran.

- Lumi ja jää tulee poistaa pressutallin katolta ulkopuolelta, sisäpuolella työskentely 
voi aiheuttaa romahtamisvaaran, jolloin voit vahingoittua hengenvaarallisesti.

- Varmista aina ennen tallin katon puhdistamista, ettei tallissa tai sen välittömässä 
läheisyydessä ole ulkopuolisia henkilöitä tai eläimiä.

- Poista lumi ja/tai jää aina tasaisesti vuoronperään molemmilta puolilta tallia, koska 
epätasainen poistaminen voi aiheuttaa toiselle puolelle merkittävästi kovemman 

rasituksen ja näin johtaa tallin vaurioitumiseen.

- Älä koskaan sijoita tallia pehmeälle tai viettävälle maaperälle. Varmista aina tallin 
kunnollinen perusta. Suosittelemme puu-, asfaltti- tai betoniperustaa talllile.

- Huomioi tallin sijoittamisessa mahdollinen luonnon tulviminen.

- Älä sijoita pressutallia koskaan puiden tai muiden kattojen läheisyyteen niin, että 
riskinä on lumien tippuminen pressutallin päälle.
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