Monteringsanvisning Lekstuga Funkis
Förbehåll: Förarbetet är viktigt. Det är väldigt noga att väga in grunden/stenarna i nivå, använd
vattenpass, annars blir vinklar vid taket inte rättvinkliga och dörren kan skeva.
Vissa delar är tunga, lyft riktigt och försiktigt för att inte skada ryggen.
Väggarna kan placeras efter eget val.
Verktyg: Skruvdragare. Bits PH2 och TorxT-25. Måttstock/band.
Levererat material: 1 golv, 4 väggar, 1 tak, 4 knutar, 8 väggbrädor (4 st märkta ”botten och ”under
dörr” som skall sitta längst ner och 4 st som ska sitta under taket.), 1 påse "6 x 80" + skruvar från
lastsäkringar (PH2) och påse ”Senco”.
1.

Placera golvdelen på grunden/stenarna.

2.

Placera först väggen utan fönster på golvdelen. Ytterkant regel skall vara i linje med ytterkant
golvbjälke. Någon måste hålla i väggen eller stötta upp väggen med brädor från två håll annars
finns risk att den faller.

3.

Placera nästa vägg så att väggarna sitter ihop. Skruva i en skruv märkt "6x80" (bits T-25) i tredje
förborrade hålet nerifrån, de förborrade hålet sitter på utsidan i hörnen.

4.

Placera ut resterande väggar på lika sätt enligt punkt 3.

5.

Skruva fast väggbrädan märkt "under dörr" på golvdelens sida där dörren skall vara. Underkanten
på brädan ska vara i underkant på golvdelen. Fortsätt med de 3 återstående brädorna märkta
"botten". Använd skruv från märkta ”Senco”.

6.

Placera takmodulen på väggarna. Varning! Taket är tungt. Lyftet kan skada ryggen om det
utförs fel. Minst två personer krävs.

7.

För att centrera taket på väggarna, mät på utsidan avståndet i takets hörn - vägg hörn. Justera taket
så att avståndet i vid urjackning av takstol i de fyra hörnen är lika.

8.

Skruva fast taket med de förskruvade skruvarna (bits T-25), håll ner taket när du skruvar.

9.

Skruva i resterande skruvar märkta "6x80" (bits T-25) i väggarnas utvändiga hörn. 4 st. totalt per
vägg i förborrade håll. Skruva åt skruvarna som du fäste med i punkt 4.

10. Skruva i de förskruvade skruvarna (bits T-25) i väggarnas undre regel mot golvet.
11. Skruva fast resterande fyra väggbrädor på väggen under tak. Kolla märkning på brädans baksida.
Använd skruv från lastsäkringar. (PH2)
12. Skruva fast knutar med skruv från lastsäkringarna (PH2). 6 st skruvar per knut / 3 st skruvar per
sida. Knut märkt "A" ska sitta på vänster sida sett framifrån (dörr) och bakifrån. Knut märkt "B"
sitter på höger sida sett framifrån (dörr) och bakifrån.
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