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Sisältää laudekuvan (yksilökohtainen) ja jakkaran hajoitus kuvan
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Asennuksessa tarvitset:

Ruuvinvääntimen poranterä 4mm ja 8mm, ruuvikärjet PZ 2 ja PH 2

Vatupassin

Kiintoavaimen 13mm

Puristin helpottaa asennusta

Merkitse keskelle peräseinää merkki 1025 mm (istuinkorkeus 1050 mm)
tai 1125 mm (istuinkorkeus 1150 mm).

Kokoa istuinlaude lattialle, katso että jakojen kiinnityksessä
tarvittavat huonekaluruuvin vastakappaleet ovat paikoillaan
runkovanereiden välissä. Kiinnitä osat toisiinsa 50 mm ruuveilla.
Ruuvit ovat valmiiksi paikoillaan. Puristin helpottaa työtä.

Jalan paikat selviävät asennusohjeen takana olevasta laudekuvastasi.

Nosta laude seinälle ja kiinnitä se rungon yläreuna piirtämäsi
merkin kohdalle.Ruuvi 5 x 90 mm.

2.

KATSO TAKANA OLEVAA LAUDEKUVAA

1.
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Aseta laude suoraan vatupassin avulla
ja kiinnitä laude seinään

3.

Kiinnitä jalat lauteeseen
ruuvi 6 x 50 mm kuusikolo ja
päädyssä 6 x 60 mm kuusiokolo.

4.

Säädä laude suoraan jalkojen päissä
olevien säätötassujen avulla.

5.

HUOM !
Jos seinät eivät ole suorat älä vedätä
laudetta pois ristimitoista vaan aseta
lauteen ja seinän väliin vaneritalloja
joita on ruuvipussissa
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430

Merkitse jalkoihin merkki ylälauteen vanerista mitattuna 430 mm.

Tarkista että jalat jäävät suoraan ottamalla mitta jalan ylä- ja alapäästä.
Alalauteen orsien kiinnitysruuvi on 5 x 80 mm. Koukkuhelan alle tulee
5 x 80 mm ruuvi.

Koukkuhela kiinnitetään täkkipultilla 8 x 80 mm. Jos koukkuhelan
takana ei ole jalkaa se on valmiiksi kiinnitetty.

8.

7.

6.

9.

x

x

Kokoa jalkalauteen orret lattialle, orret on numeroitu.

kohta 7.

HUOM !
Älä kiinnitä kulmalauteen
alle tulevia viisteitä vielä.
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10. Kiinnitä orret yläreuna piirtämäsi merkin kohdalle

11. Aseta jalkalauteen rallit paikoilleen.

Aseta välitilan ritilät paikoilleen ja merkkaa niihin
reiän paikat. Poraa merkkien kohdalle 4 mm reiät.
n. 10mm päästä ritilästä.

Jätä jalkalauteen ja välitilanritilöiden väliin 30 mm
rako jotta rallit mahtuvat nousemaan pois.
Kiinnitys 4,2 x 40 mm hobau.

HUOM !
Välitilanritilöiden päätyjen väliin tulee jäädä
n. 4 mm rako.

12.
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Poraa päätyvaneriin käsinojan kiinnitystä varten 4 reikää 4 mm terällä.

Aseta käsinoja paikoilleen puristimen avulla ja kiinnitä se vanerin läpi
laudepäätyyn 4 x 40 mm ruuveilla (pallokanta).

Nosta istuinlauderallit paikoilleen.
JOS LAUTEESEESI TULEE KUITUVALO LUE KOHTA 14.

Kiinnitä selkänojat seiniin 125 mm korkeuteen ylälauteesta.
Aloita kulmista. Kiinnitys ruuvi 4,2 x 80 mm hobau.

Kiinnitä nurkkaan (selkänoja kulman alle) mukana ollut 44 x 66 x 70 mm
kappale ylälauteesta mitattuna 345 mm korkeuteen, tämä tukee
selkänoja hyllyä.

HUOM !
Nojien väliin kuuluu jäädä n. 10 mm rako.

13.



Jos asennat lauteeseesi kuituvalaisimen poraa 4 mm poranterällä
reiät haluamallesi jaolle (suositus noin 300 mm), kallista porausta
5-10 astetta kuvan mukaisesti. Näin valokeilasta tulee tasaisempi.

Selkänojan reiät ja kuitujen paikoilleen laitto tulee tehdä ennen
nojien kiinitystä seinään. Projektori kiinnitetään seinään
max. 700mm korkeuteen
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14.

Laude kannattaa suojakäsitellä ennen käyttöönottoa
esim. parafiini öljyllä

Hyviä ja lepposia sauna hetkiä uusilla SunSaunan lauteilla!
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Lauteen suojaus parafiini öljyllä

1. lämmitä sauna ja öljy
2. levitä öljy pensselillä lauderalleihin molemmin puolin
3. anna ilmeytyä noin 2 tuntia
4. pyyhi ylimääräinen öljy pois nukkaamattomalla rätillä
5. uusi käsittely aina huolellisen pesun ja kuivatuksen jälkeen

1-2 kertaa vuodessa käytöstä riippuen

Lauteen huolto-ohje

Pidä kiuasta päällä saunomisen jälkeen noin 20 min jotta laude kuivuu mahdollisimman
nopeasti.Tarkista ensimmäisten käyttökertojen jälkeen kiukaan päälläpitoaika jolla sau-
nasi kuivaa. Lattialämmitys ja ilmastointi edesauttavat kuivumista mutta eivät yksistään
riitä.

Jos alalauteeseen tai jakkaraan tulee pian käyttönoton jälkeen tummia pilkkuja tai länt-
tejä lisää kiukaan päälläpitoaikaa ja nosta jakkara alalauteelle saunomisen jälkeen.

Jatkuva pitkäaikainen kosteus tummuttaa puupinnat nopeasti.

Lauteen pesu

Lauderallit kannattaa pestä käytöstä riipuen ( väh. 2 kertaa vuodessa) huolellisesti mo-
lemmin puolin.Pesussa voi käyttää mietoja puupinnoille sopivia pesuaineita ja pehme-
ää harjaa tai sientä. Sun Sauna lauteenhoito paketti sisä l tää nämä.

Perusteellisen pesun jälkeen lauderallit kannattaa jättää saunaan kuivumaan ja kytkeä
kiuas päälle. ks. suoja käsittely.


