Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje
Huomioi erityisesti seuraavaa:

1. Kaikki puuosat on säilytettävä kuivassa tilassa ja niiden
on oltava kuivia myös asennettaessa. Älä koskaan asenna
sateessa tai olosuhteissa, joissa ilman kosteuspitoisuus on
korkea.
2. Asennettaessa on laudan keskiosan kosketettava pohjaan
merkittyä linjaa ja ponttien on oltava tiiviisti kiinni
toisissaan. Linja jää tällöin hieman laudan reunoista
näkyviin. Katso kuva 1.
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HUOM! Seinät rakennetaan valmiiksi mitoitetuista laudoista,
51x1960 mm, 8x980 mm ja 24x128 mm. Kaikki tulee käyttää (paitsi 2 kpl lauta 24x128 mm)
Asennuksen aloitus
Aseta 4 kpl kokopitkää seinälautaa riviin ja merkitse 4 cm alareunasta ja 9 cm yläreunasta, lyö jokaiseen
lautaan 2 kpl pientä naulaa urosponttiin merkitsemille paikoille. Naulat ovat kiristysnauhan asennusta
varten, katso asennusohjeen kuvat 17 ja 18.
Seinälautojen asennus
Seinälautojen asennus aloitetaan niistä neljästä (4)
sivulaudastaa, joissa naulat kiristysvanteita varten, jotka
sijoitetaan pohjaan ja välikaton merkittyihin kohtiin. Kuva 2,
ensimmäinen lauta asennetaan punaisten merkkien väliin
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kuva 8 ja 12 asennusohjeessa. Käytä kumivasaraa
sivulaudan paikalle asentamisessa. Asenna sitten
vastapäivään niin että naaraspontti ensiksi “käännetään”
sisään siihen sivulautaan joka on jo paikalla, kuva 3.

TÄRKEÄÄ! Seinälautojen tulee seurata pohjaan merkittyä
viivaa, ja ponttien on oltava tiiviisti kiinni toisissaan. Katso kuva 2 ja 4
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Kiristysvanteiden asennus
Kun kaikki seinälaudat on paikoillaan, asennetaan kiristysvanteet. Kuva 19 asennuohjeessa. Tämä
vaihe on helpompi, jos asentajia on kaksi. Aseta ensin kiristysvanne, joka tulee lähemmäksi pohjaa
paikoilleen nauloja vasten. Vanteen aukko sijoitetaan löylytynnyrin takapuolelle. Käytä mukana
seuraavia pultteja ja muttereita vanteen kiristämiseen, älä kiristä kaikkea kerralla vaan lyö välillä
kumivasaralla varovasti seinälautoja. Toimi samalla tavalla ylemmän kiristysvanteen kanssa.
Sopiva tiukkuus vanteelle on kun korvakkeiden välinen aukko on 3-4 cm. Huom! Ikkuna ja
oviaukkojen kohdalla on oltava erityisen tarkka että seinälaudat seuraavat viivaa niin että karmit
mahtuva aukkoihin ja että aukot eivät ole liian suuret.
Seuraa muilta osin asennusohjetta

23.

Eristysrengas toimii tukena kattotuolien ristikon ja tuuletusputken välissä.
Isoleringsringen fungerar som stöd mellan takstolskors och ventilationsrör.
The insulation ring works as a support between the roof truss cross bracing and
ventilation pipe.
L´anneau d´isolation agit comme un support entre la charpente du toit et le tuyau de
ventilation.
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The insulation ring works as a support between the roof truss cross bracing and
ventilation pipe.
L´anneau d´isolation agit comme un support entre la charpente du toit et le tuyau de
ventilation.
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900 1 3111 0115 000
211 3 3101 0115 000

211 3 1101 0115 050
980 0 0043 5656 150 Cuff for penetration
d.150/560x560 (d.155-250)

Covering plate
900 3 4103 2248 000

980 0 0043 5656 200 Cuff for penetration
d.200/560x560 (d.205-450)

211 3 1101 0115 100
211 3 3102 0115 000

981 2 0220 0000 050

989 6 0018 4452 000
989 2 0174 4044 000

900 1 3111 0115 000
211 3 3101 0115 000

211 3 1101 0115 050
980 0 0043 5656 150 Cuff for penetration
d.150/560x560 (d.155-250)

Covering plate
900 3 4103 2248 000

980 0 0043 5656 200 Cuff for penetration
d.200/560x560 (d.205-450)

211 3 1101 0115 100
211 3 3102 0115 000

980 3 0002 0115 0XX

111 3 1106 0115 033

989 6 0018 4452 000
989 2 0174 4044 000

Kattoelementti hormin läpiviennillä / Takplatta för kaminrörsgenomföring / Roof element for stovepipe connection

75 mm

1. Kuvassa näkyy osat .
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Bilden visar delar
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3. Aseta osa 2 niin että reuna tulee oven
2. Ruuvaa osa 1 kiinni osaan 2 kuten kuvassa.
Skruva fast del 1 i del 2 som bilden visar.
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karmiin kiinni. Ota huomioon että osaa 4 joka
on istuimen tukipuu, käytetään tässä vaiheessa
ainoastaan mittana.
Placera del 2 så att kanten kommer emot
dörrkarmen. Notera del 4 som håller upp
bänklocket, den används endast som mått i detta
skede.
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4. Ruuvaa osa 2 kiinni seinään
Älä ruuvaa kiinni mittaa (osa 4).
Skruva fast del 2 i väggen.
Skruva inte fast måttbrädan (del
4).

5. Siirrä osa 4 keskelle ja
ruuvaa osa 2 kiinni seinään. Jätä
osa 4 paikalle, katso että se on
suorassa.
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Flytta del 4 till mitten och skruva
fast del 2 i väggen. Lämna del 4
kvar, se till att den är rak.

6. Ruuvaa kuvan mukaisesti
kiinni osa 4 vasemmalta ja
oikealta kulmakiinnikkeillä
Skruva fast del 4 med vinkelhake
på höger och vänster sida som
bilden visar.

6

7. Ruuvaa nyt lattiaan kiinni isuimen vasen osa 1.

8. Kuvassa näkyy istuimen etuosa (osa 3) jossa on
säädettävät jalat.

Skruva nu fast den vänstra sidan av bänken (del 1) i
golvet.
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9. Ruuvaa säädettäviä jalkoja ja kiinnitä etuseinä
(osa 3)
Sätt fast framsidan (del 3), skruva på fötterna för att
spänna fast den.

Bilden visar framsidan av bänken (del 3) med dom
inställbara fötterna.
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10. Ruuva käsituki kiinni istuimeen (osa 6)

11. Asenna jalkatuki (osa 5, 5a ja 5b).

Skruva fast armstödet (del 6) i bänken.

Montera fotstödet (del 5, 5a och 5b)
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12. Jalkatuki ruuvataan kuvan mukaisesti

13. Istuin on nyt asennettu. Toimi samalla

kiinni etuseinään.

tavalla kun asennat vastapuolen matalemman
istuimen.

Fotstödet skruvas fast bakifrån.
Bänken är nu monterad. Samma procedur utförs
för den lägre bänken på andra sidan.
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