BIB & BEB Whirlybird

I n sMontážní
tallation
I n s t návod
ructions

1.Abyste
určili sklon
střechy,
šablonu
1.To determine
roof
pitch,umístěte
place gauge
onna
hřeben
střechy
tak,
jak
je
ukázáno
na
obrázku.
peak of roof as shown. Position straight
Rovný okraj umístěte tak, jak je uvedeno. Přečtěte si
edge as shown. Read roof pitch from printed
sklon střechy z natištěné šablony, která je umístěna
gauge parallel
to bottom
of straight
rovnoběžně
se spodním
rovným
okrajem.edge.

2.Sklon
otočením
částito
2.Afterstřechy
turningvyrovnáte
bottom of
elbow spodní
clockwise
kloubu
ve směru
ručiček.
Otočteline
na on
align roof
pitchhodinových
number with
indicator
číslo, které jste určili na šabloně. Umístěte 3 krátké
flashing. Place 3 short screws through holes
šrouby do děr, které sedí s předvrtanými dírami v
that line up with predrilled holes in base.
základně.

3. 3.Using
Umístěteback
otvor of
základny
mezidetermine
trámy a označte
this page
placedíru/díry,
mají být vyřezány.
Trámopening
lokalizujte
ment ofkteré
turbine(s).
Locate base
poklepáním na střechu.

4.Vyříznněte
díru
na vyznačeném
místě. top
Použijte
4.Cut hole as
marked.
Seal around
and
krytinový
tmel
k utěsnění.
sides
with
roofing
cement

5.Vsuňtetop
horní
polovinu
základny
podshingles.
šindel.
5.Slide
half
of flashing
under
Zajistětewith
hřebíky.
Secure
nails.

6.Otočte horní
část
kloubu
požadovanou
pozici, a
6.Rotate
top of
elbow
tona
level
position by
to otočením
proti směru
hodinových ručiček.
turning
counter
clockwise.

7.Umístěte
aretační
svorku
přes spoj
a utáhněte
tak,
clamp
across
seam
and
7.Place
locking
jak je ukázáno
na obrázku.
Použijte šroub
tighten
as shown,
with machine
screw.s

8.Izolujteallvšechny
a hřebíky
8.Seal
seamsspoje
and nails
withkrytinovým
roofing
tmelem.
cement.

9.Positionhlavici
whirlybird
on the base.
Line up
9.Umístěte
na základnu.
Srovnejte
předvrtané
díry vholes
úchytu
základně
a upevněte
je
and base
inathe
brackets
the predrilled
originálními
s šestihranou
hlavou.
and fastenšrouby
with long
sheet metal
screws.

metrickým závitem.

between rafters and mark hole(s) to be cut.
Locate rafters by tapping roof.

Záruční
podmínky.
GUARANTEE
Lomanco, Inc., guarantees this product against defects due to workmanship, parts, or
Lomanco,
Inc.failure
si je vědoma
kvality svých
proto garantuje
15-ti prepaid
letou to
For replacement
of thevýrobků
defectivea product
send it, freight
forever. vysoké
mechanical
záruku
na vlastní
funkci.
Funkcí
rozumí
rotace hlavice
bez trhavých
a rázů.
Lomanco,
Inc., 2101
West
Main se
Street,
Jacksonville,
AR 72076.
If the unitpohybů
is defective,
it will be
Vlastní
životnost
je delší.
replaced
with a new
unit at no charge and returned, freight prepaid. Guarantee does not include
replacement
due odborné
to destructive
Guarantee
is transferable
from thezabezpečí
original owner to
Montáž
ponechte
firmě,storms.
která svým
profesionálním
přístupem
subsequent
owners.
bezúdržbový a spolehlivý provoz. Záruka se nevztahuje na jakýkoliv vnější zásah do
GUARANTEE
APPLIES
TO RESIDENTIAL
USE ONLY.
systému, ani mechanické
poškození
způsobené
vnějšími silami.

GUARANTEE IS VOID IF USED ON
FIREPLACE,
CHIMNEY,
STOVEPIPE.
Turbíny LOMANCO jsou zcela nevhodné
na odvodyOR
z kouřovodù
a komínových systémů!!!
10.Po instalaci
zkontrolujte,
jestli
sethat
hlavice
hladce
see
whirlybird
10.After
installing
check to
otáčí. Při
transportu
se mohla nepatrně
turns
freely.
In transportation
it mayposunout.
have
Pokud je potřeba, můžete učinit drobnou úpravu –
shifted
slightly. If necessary, minor adjustment
jemně posuňte nejnižší bod turbíny nahoru, abyste
may
be made by gently prying lowest point of
odstranili jakékoliv výkyvy.
turbine upward to remove any wobble.

Warranty is void if used on fireplace chimney or stovepipe.
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