Monteringsanvisning

Läs monteringsanvisningen noggrant och identifiera, undersök samt lägg fram alla
delar innan du börjar montera.
NOTERA!
Beakta bestämmelserna i brandföreskrifter när du lokaliserar rökeriet. Placera inte
rökeriet nära en trävägg eller annat brännbart material. Läs
säkerhetsrekommendationerna som följer med rökutvecklaren när du beställer en
komplett lösning. När du använder andra typer av rökgeneratorer, läs alltid
säkerhetsrekommendationerna noga innan du ansluter dem och använder dem.
Matrøyk AS ansvarar inte för eventuella skador till följd av felaktig installation eller
felaktig användning av rökgeneratorn.
Det trä som används i rökhuset (gran) är en naturprodukt vars egenskaper kan variera
beroende på väderförhållanden. Detta kan påverka hur tätt den utvändiga nätluckan
(7) sitter. Om det är svårt att få den på plats rekommenderar vi att slipa ner den både
på sidorna och undertill tills den passar.
Träet har inte impregnerats eller skyddats på något sätt och bör målas utvändigt.
Se till att inte ställa rökeriet för nära byggnader eftersom rök och röklukt är
irriterande för omgivningen. Rökeriet kan med fördel ställas i skuggan.
Se till att rökeriet ställs på fast underlag som sten, mur eller liknande. Fäst rökeriet i
fundamentet så att det står stadigt.
Produktgarantin gäller inte om skador uppstått vid montering eller om träet inte
behandlats.
Rökklossar kan beställas direkt på www.matrok.se eller på post@matrok.se
Se också Torkehuset Normann, litteratur o.a. på www.matrok.se

MONTERING AV
HOBBYRÖKERIET NORMANN
Grattis till ditt rökhus!
Vi hoppas att du får riktigt trevliga stunder vid rökeriet och inte
minst mycket god rökt mat!
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KOMPONENTLISTA

ANT DIM.

ANT.

1

Främre vägg med lucköppning och inre skjutlucka (6)

1

4x60

6

2

Bakvägg med gångjärn (15) för montering av bakstycket (13)

1

4x60

6

3

Sidoväggar. H + V. Använd träpluggar i förborrade hål för
fastsättning på framsidan (1) och bakväggen (2).

2

8mm
trätappar

6

4

Sidor för topplucka (triangulär) H + V

2

5

Tak med vindskidor. Skruva fast (4), (12) och (13).

2

4x45
4x35

4
4

7

Lucka med nät ner

1

8

Hållare för topplucka. Förborrat hål för höger toppluckasida (4)

1

9

Nettramme (innvendig)

1

10 Ås lista

1

11 Pinnar för att hänga mat

5

12 Framstycke för soltak. Skruvas på (4)

Vingskruv
3x25

4

1

4x60

2

13 Bakdel för soltak. Skruva fast (4).

1

4x60

2

14 Bottenplatta (märkt "ner" för undersidan)

1

15 Gångjärn färdigmonterade

2

Tillbehör: (Se följesedel 17-29):
Skruvar, vingskruv m / brickor för toppluckhållare, 5
hängkrokar, 3 rökblock och keramiska plattor.
Paket med rökutvecklare

1

Vid beställning av
ett komplett rökhus

