”Saunavilvoittaja” HT12570 & HT125702 Asennus

Kuvassa näkyy osat. HUOM! Istuimet sisältyvät
ainoastaan” Kylpytynnyri HT125702 ovaali ”

Pohja asetetaan kolmen laatikon päälle.
Asennusviiva ylöspäin.

Aloita merkin kohdalla ensimmäisen sivulaudan
kanssa. Katso oikealla olevaa kuvaa.

Avaa laatikot leikkaamalla pidemmät nauhat, jätä
jäljelle ne muut, laatikot käytetään
asennuspöytänä.

Asenna ensimmäiseksi tukijalat pohjan
alapuolelle, tukijaloissa on ruuveille poratut reijät.

HUOM! On tärkeätä että sivulaudat seuraavat piirrettyä
merkkiviivaa

VÄÄRIN! Sivulaudat eivät ole tarpeeksi
lähellä merkkiviivaa, lyö sivulaudat enemmän
sisälle!

VÄÄRIN! Sivulaudat ylittävät merkkiviivan!

OIKEIN! Sivulaudat ovat kiinni
merkkiviivassa.

Aloita sivulautojen asennus.

Kun puolet sivulaudoista on asennettu niin
asenna tyhjennysventtiili. Laita silikoonia
kierteisiin.

Levitä sormella silikooni kierteisiin.

Käytä mukana tulevaa työkalua läpiviennin
kiinni ruuvaamiseen.

Läpivienti on olatava kuvan mukaisesti, muuten
ei pääse tyhjennysletkuun käsiksi. Tyhjennysletku
sopii tukijalan ja sivulaudan väliseen tilaan.

Kiinnitä loput sivulaudat, kun viimeinen
sivulauta on jäljellä niin naputa ulos viimeinen ja
ensimmäinen sivulauta.

Aseta kuvan mukaisesti viimeinen sivulauta
paikalle ja naputa se uraan kumivasaralla. Nyt on
kaikki sivulaudat asennettu.

14cm
84cm

Naulaa kiristysvanteiden tukinaulat tynnyrin
jokaiseen kulmaan, mittaa 14 ja 84 cm pohjasta.

Jos kiristysvanteiden pultti ei riitä niin voidaan
käyttää pihtiä jolla kiristetään kiristysvanteita.
Mukana on myös pidempi pultti.

Aseta kiristysvanteet naulojen päälle ja kiristä
pultit kunnes välimitta on n. 40 mm. Kun pulttia
kiristetään niin napauta samanaikaisesti sivulautoja
että saat sivulaudat säädettyä oikein.

Pyöristä myös ammeen alapuolen reunat

Pyöristä myös ammeen alapuolen reunat

Ruuvaa kuvan mukaisesti kiinni peltiset
kulmakiinnikkeet

Pyöristä myös ammeen reunat

Istuimen asennus. Istuimen tukipalat näkyvät
siinä järjestyksesä kun ne pitää sijoittaa.

Sijoita ensimmäinen tukipala kolmannen
sivulaudan nuolen osoittamaan kohtaan.
Lisätietoja viimeisellä sivulla olevassa kuvassa.
Ruuvaa kiinni kaikki palat vilvoittajan kylkeen.

90 °

Aseta nyt ensimmäinen istuinosa,
kalibrointipalojen avulla saat istuimen sijoitettua
oikein. Tarkista että istuin on suorakulmassa
pohjan kanssa

Jatka seuraavan istuinosan kanssa. Käytä kuvan
osoittamia paloja ja etene samalla tavalla kuin
ensimmäisen istuinosan kanssa.

Esiporaa 3 mm poralla ja ruuvaa istuin kiinni
neljällä ruuvilla. Älä unohda käyttää mukana
tulevia ”prikkoja”

Kun isuinosa on asennettu valmiiksi niin peitä
reijät muovipropuilla. Toiselle puolelle tuleva
isuinosa asennetaan samalla tavalla.

