
Monteringsanvisning för SpaDealers Bastutunna S1800 
 
Obs! Innan montering rekommenderas att kolla alla delar och vid behov 
sortera så eventuella kvistar eller dylikt används där de inte framträder 
så bra.  
 
Var speciellt noggrann med följande: 

1. Alla trädelar skall förvaras i torrt utrymme och vara torra vid 
montering.  
Montera aldrig i regn eller hög fuktighet. 

2. Vid montering skall mittdelen av staven tangera yttre linjen som 
finns utmärkt i botten och tak. Spåntarna skall ligga tätt mot 
varandra. Linjen kommer då att ligga lite utanför stavens yttre kanter. Se bild 1. 

 
OBS! Sidorna byggs upp av färdigt anpassade längder, 51x1960 mm, 8x980 mm och 24x128 mm. Alla skall användas 
(förutom 2 st. extra 128 mm). 
 
Sidostavar monteras 
Placera ut 4 st. långa sidostavar och märk ut på varje stav, i kanten på 
hanspånten, 9 cm nedåt från övre kanten resp. 4 cm från nedre 
kanten. Där slås små spikar in som sedan anger spännbandets 
placering, bild 17 och 18 i huvudanvisningen.  
 
De 4 stavarna med spikar börjar monteras mellan strecken som finns 
utmärkta i botten och mellantak på 4 ställen. Bild 2. Obs! Första 
staven monteras mellan röda streck. Bild 8 och 12 i 
huvudanvisningen. Till hjälp är det då bra att ha en gummiklubba för 
att slå staven på plats. Montera sedan motsols så att honspånten först ”vinklas” in i den stav som redan är på plats. 
Bild 3. VIKTIGT! Mittdelen på staven skall följa yttre linjen som finns utmärkt i botten och tak. Bild 2. Spåntarna skall 
ligga tätt mot varandra. Bild 4.  
 

 
Montera spännband 
Efter att alla stavar är på plats skall spännbanden monteras. Bild 19 i huvudanvisningen. Då detta görs är det bäst att 
vara två. Lägg först dit spännbandet som kommer närmast botten. Låt det ligga mot spikarna. ”Öppningen” skall 
placeras på baksidan. Använd de bifogade skruvarna och muttrarna för att dra ihop bandet först löst så att det hålls 
på plats. Gör samma sak med spännbandet som kommer upptill. När bandet är spänt tillräckligt skall öppningen 
mellan de vinklade ändarna vara 3 - 4 cm. Dra inte allt på en gång utan gå runt tunnan och slå sakta på bandet med 
gummiklubban för att få ihop stavarna. OBS! Speciellt viktigt är det att stavarna följer linjen där fönster och dörr är 
placerade. 
 
Se i övrigt huvudanvisningen! 
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Covering plate
900 3 4103 2248 000980 0 0043 5656 200 Cuff 

for penetration
d.200/460 (d.205-450)

Kaminröret trycks uppåt och igenom gummiduken. Kaminröret ställs sedan in så det 
ligger bra mot kaminen. Övre gummiduken måste sedan dras uppåt på kaminröret 
så att det bildas en lutning för regnet. Se sida 7.

900 1 3111 011 5 000

211 3 3101 0115 000

211 3 1101 0115 050

980 0 0043 5656 150 Cuff for penetration
d.150/560x560 (d.155-250)

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



Kaminröret trycks uppåt och igenom gummiduken. Kaminröret ställs sedan in så det 
ligger bra mot kaminen. Övre gummiduken måste sedan dras uppåt på kaminröret 
så att det bildas en lutning för regnet. Se sida 7.

Covering plate
900 3 4103 2248 000980 0 0043 5656 200 Cuff 

for penetration
d.200/460 (d.205-450)

900 1 3111 011 5 000

211 3 3101 0115 000

211 3 1101 0115 050

980 0 0043 5656 150 Cuff for penetration
d.150/560x560 (d.155-250)

211 3 1101 0115 100

211 3 3102 0115 000

111 3 1106 0115 033

989 6 0018 4452 000

989 2 0174 4044 000

980 3 0002 0115 0XX



 

 

 

 

 

 

 

 

           

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

75 mm 

Silikon 



1. Kuvassa näkyy osat . 

Bilden visar delar

2. Ruuvaa osa 1 kiinni osaan 2 kuten kuvassa.
Skruva fast del 1 i del 2 som bilden visar. 

3. Aseta osa 2 niin että reuna tulee oven 
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. 

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.
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7. Ruuvaa nyt lattiaan kiinni isuimen vasen osa 1.

Skruva nu fast den vänstra sidan av bänken (del 1) i 
golvet.

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

Bilden visar framsidan av bänken  (del 3) med dom 
inställbara fötterna.

9. Ruuvaa säädettäviä jalkoja ja kiinnitä etuseinä 
(osa 3) 

Sätt fast framsidan (del 3), skruva på fötterna för att 
spänna fast den.
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10. Ruuva käsituki kiinni istuimeen (osa 6) 
Skruva fast armstödet (del 6) i bänken. 

11. Asenna jalkatuki (osa 5, 5a ja 5b).
Montera fotstödet (del 5, 5a och 5b) 

12. Jalkatuki ruuvataan kuvan mukaisesti 
kiinni etuseinään.

Fotstödet skruvas fast bakifrån.

13. Istuin on nyt asennettu. Toimi samalla 
tavalla kun asennat vastapuolen matalemman 
istuimen.

Bänken är nu monterad. Samma procedur utförs 
för den lägre bänken på andra sidan. 
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