Fastsättning av fiber, alla modeller
Tack för att du beställde ett bastulavpaket från Tähtisaunat. Här får du anvisningar gällande installation av optiska fiber i bastulavar.
Dessa anvisningar har utarbetats så att de täcker varje bastulavmodell och det finns exempelbilder på varje bastulave.
Ryggstödsfiber:
Monteringen av ryggstödsfiber blir komplicerad om fibrerna inte finns inne i väggen. Det finns emellertid några sätt att installera
fibrer som eftermontering.
1. Borra ett hål på fibrernas utgångshöjd. Höjden bestäms så att bastulavhöjden är +370 mm. Hålet ska vara 20–30 mm, beroende på
mängden fibrer som dras samtidigt.
2. Borra ett 30+ mm hål under den övre lavens ram. Sänk ner ett rep med vikt från det övre hålet och greppa repet ut ur väggen.
3. Tejpa/bind fast fibrerna i änden av repet och dra upp. OBS! RIV INTE I FIBERKNIPPEN MED STOR KRAFT EFTERSOM
FIBERÄNDEN KAN BÖJAS VILKET LEDER TILL ATT MINDRE LJUS SLIPPER IGENOM. OM DET INTE ÄR
MÖJLIGT ATT DRA IGENOM FIBRERNA UTAN ATT ANVÄNDA KRAFT, GÖR ETT ANNAT HÅL OCH LYFT
HÄLFTEN AV FIBRERNA GENOM DET.
4. Placera fibrerna i ryggstödena och fäst med sladdfäste. Sladdfästets storlek 2–5 mm~.
5. Tryck fibrerna i väggen och sätt ryggstödet på plats.
Alternativt kan du även dra fibrerna till ryggstödena från hörnet och täck de fibrer som syns med en list.

Även om du drog upp fibrerna när du lade panelerna bör du ändå fästa fibrerna med sladdfäste.

Framkantsfibrer Original/Classic:
1. Framkantsfibern Original går igenom den främre ramen. Sätt fibren på plats och fäst med sladdfästet i enlighet med bilden.
2. När alla fibrer är på plats fäster du dem till projektorn under bastulavens ram med sladdfäste. På så sätt hänger inte fibrerna synligt
och monteringen ser snygg ut. Du kan också t.ex. använda buntband som hjälp för att bunta ihop fibrerna. OBS! Överskrid inte
fibrernas böjningsradier när du buntar ihop dem. Du får mer information från fibertillverkaren. Varje fibertyp har olika maximal
böjningsradie.

Framkantsfibrer Moderni/Elegance:
Tillvägagångssättet är mycket likt det för Original-modellen, med skillnaden att fibrerna i dessa modeller monteras i en
list. För övrigt följder du anvisningarna för Original-modellen.

Framkantsfibrer PRO-modellerna:
Mycket lik anvisningen för Moderni/Elegance, den enda skillnaden är att listen i PRO-modellerna befinner sig i mitten av
den övre bastulaven. Följ annars anvisningen för Moderni/Elegance.

Vid problem kan du kontakta vår produktion på info@tahtisaunat.fi

