Vejledning til opstilling og brug
af teltsauna:
(I tvivlstilfælde ring: Michael på 22990493)

1) Saml bundrammen med de røde markeringer i
hjørnerne. (Alle markeret med ”bundramme” som skal
vende opad!)
2) Saml tagrammen oven på bundrammen. Hjørnerne er
markeret med hvid farve og tagryggen med blå farve. Hullerne
til skråstiverne skal være vandrette! Montér
forstærkningsbeslaget under tagryggen med de 2 bræddebolte
og fløjmøtrikker i hver.
3) Montér hjørnestolperne på bundrammen. NB: Hullerne på
hjørnestolperne skal være øverst, derefter løftes tagrammen
hen over bundrammen og hjørnestolperne sættes på plads en
ad gangen på tagrammens hjørner.
4) Montér de 2 skråstivere med bræddebolte + fløjmøtrikkerne, en i
hver gavl. Fløjmøtrikkerne skal i
alle tilfælde sidde på indersiden!

Så skulle hele stativet gerne se således ud:

Materiale: 600 D PU polyester
og skimmel-beskyttet og
flameresistent
bomuldspolyester
Bundens areal: 200 x 362 cm
Højde på toppen: 250 cm
Højde ved tagfoden: 190 cm
Vægt:
• Stof: ca. 14 kg
• Ramme: ca. 25 kg
• Gulv: ca. 38 kg
• Bænke: ca. 32 kg
• Harvia ovn og skorstene: ca.
56 kg

5) Løft teltdugen op over stativet, husk at bestemme, hvor “døren” skal være), og husk, at mellem
væggen skal være i ”omklædningsenden” i forhold til ”hanebjælken”. Fastgør mellemvæggens
velkrobånd til sidevæggene.
6) Fastgør hele teltet til bundrammen med remmene for neden.
7) Stram teltet op med barduner og pløkke (de store pløkke til løst underlag som sand eller sne). De
små runde pløkke er til mellemvæggen og skørterne, så der kan komme afstand til ovnen!
8) Flapperne ved bunden skal gå udad og kan evt. sikres med sten eller brændestykker, så træk under
teltet så vidt muligt undgås.

Så er teltet færdigt, nu skal det klargøres med ovn, skorsten og gulvriste.
1) Bær/kør ovnen ind i saunaafdelingen igennem de to ”døre” og stil den på de medfølgende mursten,
så røgafgangen er lige under hullet i taget. (Der skal være mindst 40 cm til nærmeste teltdug!) Hvis det
ikke umiddelbart kan opnås, skal teltdugen strammes længere ud ved hjælp af pløkkene i bunden af
teltet.)
2) Montér skorstensrørene (ALLE 3 SKAL BRUGES!) ved at stikke dem op igennem taghullet og
derefter ned i hullet til røgafgangen på ovnen. (Den tykke ende af røret passer i ovnen!)
3) Fordel stenene med de runde nederst og de trekantede øverst, gerne med masser af luft imellem. De
må altså ikke ”pakkes”.
4) Bær bænkene ind og montér dem på stedet (pas på fingrene, fare for klemning!) Sæt bænkene så
tæt på gavlen som muligt (længst væk fra ovnen). Sæt de to stykker rørisolering på hjørnestolperne,
således, at de, der sidder på den øverste bænk, ikke brænder skuldrene på de varme stolper.
5) Læg den første gulvrist i saunarummet mellem døren og bænken. Læg de øvrige gulvriste i
omklædnings delen af teltet og sæt 2-3 stole ind til hjælp for afklædningen/omklædningen.
6) Tænd op i ovnen og brug kun løvtræ, helst birk, ikke nåletræ, da gnisterne kan antænde teltdugen!
Opvarmningstiden er ca. 30-45 min. afhængigt af udendørstemperaturen og evt. blæst.
Forbrændingen kan reguleres ved at trække askeskuffen mere eller mindre ud (maks, 5 cm.)
7) Fyld gusspanden med varmt ferskvand (ikke saltvand, så ruster ovnen!).
8) Hold gang i ilden, lad den først dø ud ca. 30 min. før sidste saunagæst forventes at være færdig.

Og så er det bare med at komme i gang med saunabadningen, god fornøjelse!
Efter brugen:
1) Tøm askeskuffen og brændkammeret for aske og de sidste gløder, brug den medleverede
askespand med låg.
2) Lad ovnen og stenene køle af, så de kan håndteres. Derefter lægges stenene tilbage i (den tømte)
askespand, skorstenen afmonteres og deles i 3 mindre stykker. Pakremmen lægges omkring, så der er
noget at løfte i, når ovnen skal op i bilen/anhængeren.
3) Bænkene og gulvristene pakkes sammen. Dette kan gøres medens ovnen køler af.
4) Teltdugen tørres af for vand, især indvendig vil der dannes meget kondens, som skal fjernes. Evt.
skidt og møg børste/tørres/vaskes (brug gerne lunkent vand og en mild sæbe, skyld efter med rigeligt
vand) af teltdugen. Kan det ikke lade sig gøre på stedet, skal teltdugen foldes ud ved hjemkomsten og
renses og tørres grundigt hurtigst muligt.
5) Teltdugen pakkes forsigtigt sammen således at vinduerne ikke foldes.
6) Rammen demonteres i omvendt rækkefølge (husk at skrue fløjmøtrikkerne på skruerne, så de ikke
forsvinder) og lægges i transportposen.
7) Pløkkene skal renses før de lægges i posen.
8) Evt. huller i teltdugen kan lappes med lapper fra en specialforretning eller nødtørftigt med gaffatape.

Husk at rapportere om fejl og mangler ved
afleveringen.
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