Montering av HT12570 & HT125702 Oval tunna

Bilden visar delar. Obs! Bänkar ingår endast i
”HT125702 Badtunna oval”

Botten placeras på tre lådor. Med monteringslinje
uppåt.

Börja med den första staven på det utmarkerade
stället. Se bild till höger för mera detaljer.

Öppna lådorna genom att skära de längre
spännbanden, lämna kvar de andra, lådorna ska
användas som bord för montering.

Montera stödbenen först, hål där dom skruvas fast
finns utmärkta.

OBS! Det är viktigt att stavarna följer den utmarkerade linjen!

FEL! Stavarna är inte tillräckligt nära linjen,
justera stavarna längre in.

RÄTT! Stavarna följer linjen utan att gå över
den!

När hälften av stavarna är monterade så
montera tömmingsventilen. Applicera silikon på
gängorna.

FEL! Stavarna går över den utmärkta linjen!

Börja montera stavarna.

Dra ut silikonet på gängorna med fingret

Använd det medföljande verktyget för att skruva
fast genomföringen.

Genomföringen ska vända åt sidan, annars slipper
man inte åt tömmningsslangen. Den passar i
utrymmet mellan stödben och stav.

Fäst resten av stavarna, när du har den sista
staven kvar så knacka ut den näst sista och första
staven.

För ner den sista staven och knacka in den i spåret
med hjälp av gummihammare. Nu är alla stavar
monterade.

14cm
84cm

Spika in stödspikar för spännband i varje hörn av
tunnan, mät 14 och 84 cm från botten.

Ifall bulten inte räcker till så kan man använda tång
för att spänna åt banden först. Det finns också en
längre bult bifogad.

Placera spännbanden på spikarna och dra åt
bultarna tills avståndet är cirka 40 mm. När bulten
dras åt, knacka med gummihammare för att justera
stavarna med jämna mellanrum.

Fasa av kanterna på undre sidan

Fasa av kanterna på undre sidan

Skruva fast vinklarna som bilden visar.

Fasa även av kanterna på badkarets kanter

Montering av säte. Stödbitarna för sätet visas i
den ordning dom ska placeras.

Placera ut den första biten vid den tredje staven
som pilen visar. Se bild på sista sidan för mera
detaljer. Skruva fast alla bitarna i sidorna.

90 °

Placera nu det första sätet, medföljande
”kalibreringsbitar” så hjälper till att placera sätet
korrekt. Kontrollera att sätet blir vinkelrätt med
botten.

Fortsätt med nästa säte, använd bitarna som
bilden visar och upprepa tidigare steg.

Förborra med 3mm borr och skruva sen fast sätet
med fyra skruvar, glöm inte att använda dom
inkluderade brickorna!

Efter alla säten är monterade plugga hålen med
dom inkluderade plastpluggarna. Sätet på den
andra sidan monteras på samma vis

