Kümblustünni kokkupanemisjuhend
Täname Sind, et otsustasid Tammepakk OÜ kümblustünni kasuks! Kümblustünnimõnusid saad nautida aastaid. Tünni
kokkupanek läheb lihtsamalt, kui loed läbi käesoleva juhise, järgid seda ning kasutad sobivaid tööriistu.
Veendu, et kõik pakid (1- 5) oleksid saadetises olemas.
Kümblusttünni puidust detaile hoia kuivas kohas. Ära alusta monteerimist vihamse ilma või kõrge õhuniiskuse korral.
Niiskuse käes puit paisub ning tünni kokkupanek muutub oluliselt raskemaks.
Enne kokkupanemist, leia tünnile sobiv koht, selleks sobib nii terrass, kõnnitee, järve kallas kui ka aed. Oluline on, et tünn
asetseks tasasel ning tugeval pinnasel. Soovitame õhutsirkulatsiooni tagamiseks asetada tünni toetuma palkide või blokkide
peale, mis peaksid jõudma kanda mitmetonnist raskust.

❶ Kümblustünni Ø 160 cm komplekti kuuluvad osad:
tünni põhjaplaat 2 tk, kaas 1 tk, põhjapunn 1 tk (pakk nr 1)
küljepulgad 81 tk (pakk nr 2, 3)
istmelauad 14 tk, istmejalad 8 tk, trepp 1 tk, vaherest 1 tk (pakk nr 3)
vitsad 2 tk, poldid, kruvid (pakk nr 4)
ahi 1 tk, korsten 1tk (pakk nr 5)

❷ Kümblustünni kokkupanemiseks vajalikud tööriistad:
puu- või kummihaamer
mõõdulint
akutrell
puur (10mm)
kruvikeeraja
mutrivõti (17 mm)
lood

❸ Kümblustünni põhjaplaadi kokkupanemine

Foto 1. Põhjaplaadi kokkupanemine

Foto 2. Kruvide keeramine põhjapõõnadesse

Tünn monteeri kokku põhi allpool. Aseta põhjaplaadid tasasele aluspinnale, põhjapõõnad ülespoole. Lükka põhjad
soontesse üksteise sisse, et tekiks korrapärane ring. Keera kruvid (6 tk) põõnadesse. Seejärel keera põhi õigesse asendisse,
põõnad allpool ja aseta tasasele alusele.
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❹ Küljelippide paigaldamine
Aseta esimene küljelipp soontpidi tünni põhjaplaadi külge (Foto 3). Liigu kellaosuti suunas. Aseta teine lipp esimese
kõrvale nii, et lipi soonega külg läheks tihedalt eelnevalt paigaldatud lipi külje sisse (Foto 4). Ära pane mingil juhul lippide
vahele silikooni! Lippide õigesse asendisse saamiseks kasuta puidust või kummist haamrit.

Foto 3. Küljelippide paigaldamine

Foto 4.Paigalda lipid kellaosuti suunas

Foto 5. Viimase küljelipi pagaldamine

Foto 6. Lõpetuseks koputa lipid üle

Viimase lipi paigaldamiseks keera kõrvalolevad lipid ettevaatlikult väljapoole ja aseta viimane lipp teiste vahele (Foto 5).
Veendu, et oled paigaldanud kümblustünni põhjaplaadi külge kõik olemasolevad küljelipid. Kui kõik lipid on paigas, koputa
lipid tünni põhja lähedalt puu- või kummihaamriga üle (Foto 6).
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❺ Vitsade paigaldamine
Kruvid (4tk), mille abil vitsad paigaldada, peaksid asetsema üksteisest umbes 90° nurga all. Alusta alumise vitsa
paigaldamisest. Keera kruvid väheke küljelippide sisse ning aseta vits kruvidele toetuma (Foto 7). Kinnita vits alt äärest 12
cm ülespoole (Foto 8). Paigalda kinnituspoldid ja mutter (Foto 9). Vitsade kinnituspoldid peaksid jääma kohakuti ning
veeäravoolu avast paremale.

Foto 7. Vitsa paigaldamine

Foto 8. Alumise vitsa paigaldamine

Foto 10. Ülemise vitsa paigaldamine

Foto 9. Pingutuspoldi kinnitamine

Asu ülemise vitsa paigaldamise juurde. Ülemine vits kinnita ülemisest äärest 17 cm allapoole (Foto 10). Paigalda
kinnituspoldid ja mutter. Pinguta vitsa pingutuspolti nii palju, et küljelipid oleksid fikseeritud asendis.
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❻ Ahju ja vaheresti paigaldamine
Võta umbes 20 cm kõrgused klotsid. Aseta ahi nendele toetuma nii, et vee väljalaskeava jääks ahjust paremale (Foto 11).
Ahju kinnituskohad seinal peaks jääma kohati tünni välisel küljel paiknevate vitsade kinnituspoltidega.

Foto 12. Puurimiskohtade märkimine

Foto 11. Ahju paigaldamine

Foto 13. Ahju kinnituspoltide paigaldamine

Foto 14. Vaheresti paigaldamine

Suru ahi vastu seina, märgi aukude keskkoht pliiatsiga (Foto 12). Eemalda ahi ära ning puuri augud eelnevalt märgitud
kohtadele. Paigalda väljapoolt sissepoole poldid (Foto 13). Pane ahi tagasi nii, et kinnitusklambrid jääks kohakuti eelnevalt
puuritud aukudega, seejärel kinnita ahi mutritega tünni seina külge.
Paigalda vaherest paralleelselt ahjuga ning kinnita kahe kruviga seina külge.
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❼ Pinkide kokkupanemine ja paigaldamine
Asetada pinkide jalad nii, et istmelaudade keskkohad asetseksid pinkide jalgade keskkohtades(Foto 16). Kinnita pinkide
jalad kruviga küljelippide külge. Alusta istmelaudade paigaldamist (Foto 17). Laudade pikematest külgedest moodustub
pinkide välimine ring, lühematest külgedest sisemine ring.

Foto 16. Istmelaudade kinnitamine

Foto 15. Istepinkide paigaldamine

Kinnita lauad kruvidega pingi jalgade külge nii, et istmelaua ots jääks toetuma pingi jala keskpunktile.

❽Lisatarvikute paigaldamine
Paigalda vee äravoolupunn, ahju peale korsten, aseta redel kindlalt paika ning tünn on kasutamiseks valmis.

Foto 17.

Soovime meeldejäävaid hetki kümblustünni kasutamisel!
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