
Koerakuudi kokkupanemisjuhend

 Täname  Sind,  et  otsustasid  Tammepakk  OÜ  koerakuudi  kasuks!  Õige  hoolduse  korral  saab  Teie  neljajalgne  sõber 
koerakuuti aastaid kasutada. Kuudi kokkupanek läheb lihtsamalt, kui loed läbi käesoleva juhise, järgid seda ning kasutad 
sobivaid tööriistu.
Veendu, et kõik pakid (1- 3) oleksid saadetises olemas.

 Koerakuudi puidust detaile hoia kuivas kohas. Ära alusta monteerimist vihamse ilma või kõrge õhuniiskuse korral. Niiskuse 
käes puit paisub ning tünni kokkupanek muutub oluliselt raskemaks.

 Enne kokkupanemist, leia kuudile sobiv koht.
Oluline on, et kuudi alt õhk läbi käiks, nii ei lähe kuut põhja alt mädanema.

❶ Koerakuudi komplekti kuuluvad osad:

• kuudi sisemine põhjaplaat 1 tk, küljepulgad 42 tk (pakk nr 1)
• kuudi avausega sein 1tk, tagumine sein 1 tk, vitsad 2 tk, jalad 2 tk , kott kruvide, mutrite ja poltidega(pakk nr 2)
• Katuse pooled 2 tk, katuseharja lauad 2 tk (pakk nr 3)

❷ Koerakuudi kokkupanemiseks vajalikud tööriistad:

• puu- või kummihaamer
• mõõdulint
• kruvikeeraja
• mutrivõti (14 mm)

❸ Koerakuudi kokkupanek

 Aseta kuudi tagumine sein tasasele pinnale (Foto 1). Paigalde kolm küljelippi soontpidi tagumise seinaplaadi külge (Foto 2).
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Foto 1. Koerakuudi tagumine sein. Foto 2. Kruvide põhjapõõnadess keeeramine. 



❹ Küljelippide paigaldus

 Aseta kuudi sissepääsuavausega sein tagumise seina kohale- kolme paigaldatud lipi vahele  (Foto 3). Liikudes kellaosuti 
suunas paigalda ka kõik ülejäänud küljelipid. Aseta iga järgnev lipp soontpidi tihedalt vastu eelnevalt paigaldatud lippi. Ära 
pane mingil juhul lippide vahele silikooni! Lippide õigesse asendisse saamiseks kasuta puidust või kummist haamrit.
Viimase lipi paigaldamiseks keera kõrvalolevad lipid ettevaatlikult väljapoole ja aseta viimane lipp teiste vahele (Foto 4).

 Veendu, et oled paigaldanud kõik olemasolevad küljelipid. Kui kõik lipid on paigas, koputa lipid nii tagumise, kui ka eesmise 
seina lähedalt puu- või kummihaamriga üle (Foto 5).
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Foto 3. Küljelippide paigaldamine. Foto 4. Viimase küljelipi paigaldamine.

Foto 5. Lõpetuseks koputa lipid üle.



❺ Vitsade paigaldus

 Paigalda alumine vits küljelipi alumisest servast 10 cm kõrgusele ning ülemine vits küljelipi ülemisest servast 10 cm alla 
poole (Foto 6). Paigalda kinnituspolt ja mutter (Foto 7) ning keera kinni. Jälgi, et vitsa pingutuspolt jääks katuseräästa alla- 
kella  2 kohale.

Kinnita kumbki kuudi alusjalg kahe kruviga (Foto 8) ning tõsta kuut jalgadele. Paigalda põrandaplaat (Foto 9).
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Foto 6. Vitsa kinnitamine.
 

Foto 7. Kinnituspoltide paigaldamine.

Foto 8. Kuudi  alusjalgade kinnitamine.
Foto 9. Põrandaplaadi paigaldamine.



❻ Katuse paigaldus

 Tõsta kuudi 2 katusepoolt kuudi peale nii, et sarikad jääksid toetuma kuudi eesmisele osale (Foto 10) ja moodustuks lai 
katusalune.  Kinnita  katusepooled  omavahel  3  kruviga  (Foto  11).  Seejärel  kinnita  katus  ka  kuudi  külge  (Foto  12)  ning 
paigalda katuse harjalauad (Foto 13).
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Foto 10. Katuse paigaldamine.

Foto 12. Katuse kinnitamine kuudi külge.

Foto 11. Katuspoolte kinnitamine.

Foto 13. Katuse harjalaudade kinnitamine.

Foto 14. Koerakuut kokkupanduna.


