

UltimateSpa Kylpytynnyrin



perustusohje
ja
käyttökuntoon laitto



Asennettavuuden parantamiseksi ja turvallisen
käytön varmistamiseksi kaikki liitännät on

A

sijoitettu samaan linjaan tynnyrin seinämässä.





Liitännät ovat halkaisijoiltaan 50 mm.


Kuvassa A on kylpytynnyri ja kamiina ylhäältä
katsoen. Siinä näkyy toimitukseen kuuluva
sisäaltaan tukirakenne.



Kuvassa B tarkempi
kuva tukirakenteesta.
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Kuvassa C ja D näkyy kylpy
tynnyrin perustuslankkujen
sijoitus
vaakasuoralle alustalle.
Tynnyrin alle sijoitettava lankku
on 50x100 painekyllästettyä
mäntyä tai puuöljyllä käsiteltyä
kuusta.
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Asiakas vastaa kylpytynnyrin perustan teosta itse sekä mittojen mukaisten peruslankkujen

asettamisesta perustalle. Perustan vaatimus
on vaakasuoruus ja kova alusta (sora, kivituhka,

kivilaatta, terassi jne.).


Huomioi, että ulkokamiina tulee sijoittaa
noin 15 cm alemmalle perustalle kuin altaan pohja

optimaalisen toimivuuden saavuttamiseksi.





1.

Aseta umpinainen kahdesta puolikkaasta koottu pyöreä pohjalaatta perustuskuvassa olevien lankkujen päälle. Halutessasi voit
ruuvata tai naulata osat toisiinsa. Tämä ei ole
välttämätöntä, mikäli sinulla on vaakasuora
perusta.
Tässä vaiheessa voit myös käsitellä verhoilulaudat puuöljyllä tai haluamallasi värisävyllä.

2.

Kiinnitä muovialtaan tukilankut pohjalaattaan mukana seuraavilla kulmaraudoilla
ja ruuveilla perustuskuvan mukaisesti. Tukilankut tulevat istuinosien alle.
Istuinosassa olevan aukon kohdalle on koottu
kaikki liitännät: kylmävesi ulos, kuumavesi sisään sekä vedenpoisto.

3.

Aseta allas paikoilleen tukilankkujen
päälle niin että liitännät tulevat sille puolelle
jossa tukilankkua ei ole.
Tässä vaiheessa on hyvä asentaa liitäntäholkit,
jotka mallista riippuen kiinnitetään liimalla tai
liimalla ja ruuveilla. Kiinnitä kuuma- ja kylmävesiputket mukana seuraavilla klemmareilla.
Huomioi, että putki varsinkin tynnyrin puoleisessa päässä on tiukka. Saat asennettua sen
parhaiten pitämällä putken päätä noin 10 cm
pituudelta kuumassa vedessä minuutin ajan.

4.

Aseta puuverhoilu paikalleen lauta laudalta omaan uraansa. Liitäntöjen kohdalla
verhoilulaudoissa on valmiit reiät. Verhoilun
kiinnittäminen kannattaakin aloittaa näistä
laudoista.
Tarvittaessa voit tilapäisesti kiinnittää muutaman verhoilulaudan, jotta saat koko ympyrän
tehtyä ennen vanteiden asettamista.

5.

Aseta ja kiinnitä vanteet niin, että niiden kiristyspaikka ei ole sillä kohdalla mistä
on ajateltu ammeeseen meno. Tämä käyttömukavuuden lisäämiseksi.
Aseta vanteet noin 25 cm ala- ja yläreunasta.
Käytä paria pientä ruuvia vanteen reunan alla
saadaksesi sen pysymään oikeassa tasossa.
HUOM! Vanteet on tarkoitettu verhouksen
paikalleen pysymiseen, ei altaan tukemiseen!
Älä laita vannetta liian kireälle! Verhoilumateriaali on kuivattua puuta ja turpoaa
saadessaan kosteutta. Liian kireät vanteet

saattavat vaurioitua tai katketa turpoamisen
johdosta.
Älä myöskään lyö verhoilupuita liian tiukkaan
toisiaan vasten, silloin saattaa jäädä 1-2 verhoilupuun vajaus ja liian kireällä olevat verhoilupuut turpoavat enemmän.

6.

Kiinnitä putket ulkokamiinaan kamiinan
ohjeiden mukaisesti.
Huomioi, että kamiinan perustan tulee olla
noin 100 mm tynnyrin pohjan alapuolella optimaalisen toimivuuden varmistamiseksi.
1. Vedenpoisto tulpataan
2. Kylmävesi sisään
3. Lämminvesi ulos
4. Lämminvesiliitäntä
5. Kylmävesiliitäntä
6. Vedenpoistoliitäntä
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7.

Täytä tynnyri noin 2/3 osaan.
Lämmittämisen voit aloittaa, kun kuumavesiliitäntä peittyy vedellä.
Käytä aina kuivia suhteellisen pienikokoisia
klapeja parhaan lämmitystuloksen saavuttamiseksi.
TÄRKEÄÄ:
EU-alueelle on suunnitteilla kylpytynnyriä koskeva direktiivi, joka edellyttää pakolliseksi kamiinan kuumuussuojan sekä kannen, jonka rakenne kestää ihmisen painon ja on lukittava.
UltimateSpan uusi vahvistettu kansimalli täyttää rakenteelle asetettavat vaatimukset ja johon lukituskin on mahdollista järjestää.
Toivotamme monia mukavia kylpyhetkiä
tulevien vuosien varrelle!

www.ultimatemarket.com

