
Montage Instructie New Trend

Begin met het uitpakken van het meest vierkante pakket, dit is 
gemarkeerd als pakket C.

Zorg voor een ruime, vrije 
werkvloer en plaats het 
bodemelement vlak op de 
grond in de buurt van de 
definitieve standplaats van de 
cabine (foto 1).

Zet de rest van de inhoud van pakket C
even opzij.

Ga nu verder met het openen van
pakket A, het zwaarste pakket met de
voor en achterkant. Plaats de
achterkant op de bodemplaat aan de
zijde zonder bodemstraler(foto 2). 

Dan het
achterpaneel voorzichtig in de 
daarvoor bestemde klemmen 
schuiven. Nu het voor paneel op 
dezelfde wijze plaatsen (foto 3), er 
dient nu 1 persoon de voor- en 
achterkant vast te houden terwijl het 
Pakket B wordt geopend.



Nu kan de linker zijkant worden geplaatst, hierbij moet eerst de 
stekker worden gemonteerd. 

Bevestig eerst de stekker 
(welke achter het schuifje 
onderaan zit) in het 
bodempaneel (foto 4).

Nu het zijpaneel van boven in de aangebrachte klemmen laten 
glijden. Let op dat de voor- en achterkant voldoende ver naar 
binnen zijn geschoven (foto 5 en 6).

Plaats nu eerst het bankje voordat de laatste zijkant wordt 
geplaatst. Het is hierbij het handigst als 1 persoon in de cabine 
plaats neemt om alles van binnenuit te begeleiden.



Als de laatste zijkant is 
geplaatst (foto 7), resteert 
alleen het dak nog.

Hierbij dienen alle kabels door 
de juiste openingen gevoerd 
te worden waarna het dak in 
de daarvoor bedoelde randen 
zakt.

Bovenop het dak moeten nu de draden
aangesloten worden. Dit spreekt voor zich
aangezien de draden gemerkt zijn en de
stekkers maar op 1 manier passen.
Hierna legt u de meegeleverd dakplaat op
het dakelement en zet deze desgewenst
vast met de meegeleverde schroefjes. 

Nu is het tijd om de meegeleverde
accessoires te monteren. Behalve de
Ionisator (die moet bij het snoertje) kunt
u de overige accessoires al dan niet
monteren op een door u gewenste plaats.

Dan moet nog de deurgreep gemonteerd worden.
Haal de deurgreep uit de doos en schroef deze uit elkaar. 
Schroef ook de 2 kruiskopschroeven los die in de tapeinden van 
de deurgreep zitten.

Houd nu 1 deurgreep voor de 
gaten met een plastic ringen 
ertussen en schroef de de 
kruiskopschroeven er van de 
andere kant weer in (ook 
hiertussen moeten plastic ringen!)



       

Plaats nu de andere helft van de deurgreep over de uitstekende 
kruiskopschroeven en maak hem vast middels het aandraaien 
van de inbusboutjes met het meegeleverde inbussleuteltje.

Als alles op de juiste manier is 
aangesloten is het tijd om de sauna 
uit te testen. Steek de stekker in het 
stopcontact en lees verder in de E-
Controle paneel manual.

Wij wensen u veel sauna plezier.
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