Information och Instruktion bastutunna
Markförberedelser
Bastun står stadigt på limträkonsoler som är 150 breda och med en tjocklek på ca10cm.
Undertill på dessa konsoler sitter det ytterligare en bräda av limträ
Bastun kräver en jämn och plan grund att stå på exempelvis en grusbädd, OBS! Inte gräs!
Placera sedan två stycken trädgårdsplattor under varje konsol på bastun för extra stabilitet.
En på vänster sida, en på höger sida
Se nedan ritningar samt mått tabellen vilken anger på vilket avstånd fötterna sitter placerade
under de olika bastustorlekarna. Måtten är i CC.
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Installation av bastun
Steg 1. Skruva lös de transportskydd som håller kaminen på plats under transport. ta bort
transportskydd under kaminen, kartong eller masonit. Det får inte vara kvar något brännbart
material under kaminen.
Steg 2. När de är gjort skjut in/bak kaminen mot bastuväggen, ca 5cm ifrån plåtväggen är ett
lämpligt avstånd.
Steg 3. montera skorstenen på skorstensanslutningen på baksidan av bastun, skorstenen
monteras med den sidan som har en valsad kant nedåt. Sätt fast stödplåten samt gnistskyddet.
(På skorstensanslutningens undersida finns ett förborrat hål, det är för dränering av
regnvatten.)
Lägg ej i stenarna, det görs efter första eldning.
Steg 4. Gör en urbränning av kaminen det tar ca 30-60 min. elda i kaminen, tänk på att
glasluckan ska vara helt stängd och att kaminen får luft genom att ni drar ut asklådan ca 3-4
cm. Draget regleras alltid genom askluckan. Har ni kamin med vattentank ska det vara vatten i
behållaren.
Under urbränningen ska bastudörrarna stå öppna för ordentlig ventilation.
Det kommer att både lukta illa och ryka från kaminen under tiden. Elda tills det slutar luta och
ryka om kaminen då är ni klara. Låt kaminen svalna innan ni lägger i bastustenarna
( hur man eldar i kaminen:
Lägg in torr och fin ved tillsammans med näver eller tidningspapper i
eldningsluckan/glasluckan.
Tänd elden och stäng eldningsluckan helt. Kontrollera att askluckan som sitter under
eldningsluckan är utdragen ca 3-4cm.
Askluckan ska alltid vara utdragen i och med att kaminen får sitt syre genom den. Är den
stängd blir det inget drag i kaminen. Draget regleras genom hur mycket eller hur lite
askluckan är utdragen.)
.
Steg 5. Er bastu är nu klar för användning, stäng dörrarna, lägg i stenarna i kaminen och elda i
kaminen tills ni når önskad temperatur.
Steg 6: om det sitter det transportskydd längst ner på taket (vita lister) skruva bort dem
gnisthatt

stödplåt

TIPS & RÅD:
När ni tänder i kaminen är det bra att ha askluckan öppen ca 4-5 cm, då blir det bra drag i
kaminen och elden får fart. När ni har fått önskad temperatur i bastun, lägg på fullt med ved
och stäng igen askluckan så att det är öppen ca 2-3 cm.
När temperaturen i bastun når 60-70 grader går det bra att börja ösa vatten på stenarna för att
få en fuktigare värme och mer effekt av kaminen.
Det är ingen fara om vatten hälls på stenarna för tidigt, det som händer då är att vattnet inte
förångas utan lägger sig som en pöl under kaminen.
Det är viktigt att kaminen askas ur mellan användningarna, är askluckan full av aska blir
draget i kaminen försämrat.
För att tömma askan , dra ut askluckan och töm den. Viktigt att askan svalnat och inte
innehåller glöd då detta kan orsaka brand.
När bastun inte användes skall askluckan alltid lämnas öppen. För att ge bastun god
ventilation.
Om bastun består av två eller fler rum ska mellandörrarna stå öppna så att även de
rummen ventileras. Lämna gärna en hink med vatten i var rum för att bastun inte ska
bli för torr (sommartid)
KONTROLLERA:
Om stålbanden som sitter runt om bastun känns lösa behöver de spännas.
det gör ni under bastun med hjälp av en skiftnyckel, det sitter M12 gängståg och mutter
innan ni spänner banden, lyft lös ryggstöden och lägg dem löst på laven eller golvet. De kan
annars blockera och hålla emot när ni spänner banden.
___________________________________________________________
Cirkulation på luften
Tack vare att bastun är rund, får man en unik luft genomströmning och cirkulation på värmen
i bastun.
Den varma luften vandrar upp till taket och i och med att bastun inte är fyrkantig med hörn så
stannar inte värmen kvar i
takhöjd utan vandrar ner
efter väggarna och slutligen
till golvet där den återigen
vänder uppåt. En stor fördel
med denna cirkulation är att
man erhåller en jämn och
skön temperatur i hela
bastun, man behöver därför
inte ha lavar i olika nivåer
för att komma åt värmen
bastudelen består av 7 kbm
luft, vilket gör att
uppvärmning av bastun
endast tar 25-35 minuter.
Sommartid bör det alltid stå
1-2 stycken hinkar med
vatten i bastun för att de ska

släppa ifrån sig fukt, så att bastun inte ska torka. Är bastun bestående av två eller fler rum ska
mellandörrarna lämnas öppna när bastun inte används.

Kamin
Till vår bastu medföljer en vedeldad kamin.
Det finns två modeller
Standard: en Harvia M 3
Tillägg: Kamin med 22 liters vattenbehållare
samt avtappnings kran.

←

Eldningslucka
Asklucka
Bilden visar en kamin inkl.vattenbehållare

Vattenutsläpp och luftintag
I rundningen på bastugolvet finns en längsgående öppning med en täckbräda ovanpå, med en
7 mm öppning på var sida, där vatten rinner ut och luft kommer in.
Om bastun utrustas med dusch del finns ett avlopp installerat, en spygatt med en anslutning
för en 32 mm slang. (slang ingår ej)
Bilden visar var luft kommer
in och var vatten rinner ut.

Dusch och Varmvattenberedare
Våra bastumodeller kan utrustas med dusch
I golvet finns då avlopp och en golvplåt
Vintertid eller vid frostgrader är det viktigt att tömma varmvattenberedaren, blandaren och
slangar på vatten efter varje användning, Detta görs genom att koppla bort vattenslangen från
beredaren och öppna kranarna inne i bastun, då töms systemet helt på vatten. Om detta inte
görs riskerar de olika delarna att frysa sönder. Kom ihåg att tömma även takduschen på
vatten.
OBS!
Genomströmningsberedaren behöver munblåsas tom då den innehåller backventiler och inte
tömmer sig helt.
Duschtunna vintertid:
Trätunna, pump, slangar, handdusch och takdusch behöver tömmas efter användning vintertid
så att de inte fryser sönder

Led-belysning
Ledlisterna sitter monterade under lavarna i bastun, i dagsljus kan det vara svårt att uppfatta
ljusskenet från ledlisterna, syns
Lyset tänds så här.
220v: På bastuns högra långsida vid ena bastufoten sitter en kopplingsdosa, anslut den redan
färdigmonterade strömkabeln till el (220v) och lyset i bastun tänds direkt.
12 v med solcell och batteri: På batterilådan sitter en strömbrytarknapp, on/off.
Batterilådan sitter under ena bänken, (i altan- eller omklädningsrummet beroende på vilken
modell ni har)

bilden visar vart Ledlisterna sitter och när de är tända
Garanti:
Garanti på Bastutunnna lämnas enligt konsumentköplagen. Dvs. 10 års
konstruktionsgaranti.
På den vedeldade kaminen lämnas 3 års garanti.
På tillbehör lämnas 1 års garanti.
Vi hoppas ni ska bli nöjda med ert köp och få mycket glädje av bastun.

För övriga frågor och mer information är ni välkomna
att kontakta oss på 0914-20200

