
Textilöverdrag
Fabric cover

Två rundstavar i trä
Two wooden rods

Skruvar och beslag
Screws and fi ttings

X6
X2

Skruva loss de inre skruvar na på 
utmarkerade platser. Du kommer att 
använda dessa skruvar och skruvhål 
för att fästa ett antal beslag på 
undersidan av karets träram. Se till 
att använda rätt skruv i rätt hål när du 
fäster beslagen. Se nästa sid.

Unscrew the inner screws at the 
marked positions. You will use these 
screws and screw holes to attach 
attach a couple of fi ttings to the 
underside of the tubs wooden 
frame. Make sure to use the right 
screw in the right hole. See next page 
for instructions.

Steg 2-11: Montering
Step 2-11: Assembly

Använd skruvarna som följer med 
skyddet vid de fyllda markeringarna.
Skruva endast in den gängade delen 
av skruven i träramen.
Use the screws supplied with the cover 
at the fi lled markings. Only screw the 
threaded part of the screw into the 
frame and leave the unthreaded part 
unscrewed.

Skruva fast öglorna vid de linjerade
markeringarna. Använd de skruvar 
du skruvade loss. Screw the loops to 
at the line markings. Use the screws 
you unscrewed in the previous step.

Träram
Frame

Trä in de medföljande pinnarna genom kanalerna, en från varje sida, tills dom 
möts på mitten.

Thread the supplied wooden rods through the channel as the picture shows, 
one from each side until they meet in the middle.

A. Placera sextantsregeln från Bohemen genom kardborrebanden
B.  Dra åt kardborrebanden så att regeln sitter ordentligt

A. Place the hexagonal rod from Bohemen through the velcro ribbons
B. Tighten the velcro ribbons so they fi t snugly over the wooden rod

Lägg ner de delar du vill förvara i karet.

Place the parts you want to store inside the tub

Paketet innehåller   
Package Contains

1 2

3 4

5 6



Börja med att lägga ut skyddet över  badkaret...

Start with roughly placing the cover over the tub...

Fortsätt fästa att hörnen. Tyget tål att 
sträckas, så dra åt det så det blir en 
bra, tät passform.

The fabric withstands lots of wear 
and tear, so pull it tightly over the 
corners and fasten it.

Trä igenom kardborrebanden genom 
beslagen du skruvade fast i ramen.

Thread the velcro bands through the 
loops you screwed into the wooden 
frame earlier

Fäst de elastiska nylonbanden över 
skruven du skruvade fast i ramen i 
steg 3

Attach the elastic nylon bands to the 
screw you screwed to the tub’s frame 
in step 3

Klart! Nu sitter skyddet ordentligt och du behöver inte oroa dig för skräp, 
löv eller fågelskit!

And you’re done! Now you don’t have to worry about debris, 
falling leaves or bird poop!

Överdrag Bohemen
Monteringsanvisning för överdraget till Bohemen

Cover for Bohemen
How to mount the cover for Bohemen
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Handwash only
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Det är viktigt att du skruvar ur pluggarna när du har överdraget på för att tillåta 
luftfl öde genom karet. Efter det är du färdig - nu sitter skyddet ordentligt och du 
behöver inte oroa dig för skräp, löv eller fågelskit!

It is important that you unscrew the plugs when the cover is attached, to allow 
for air to fl ow through the tub. And with that you’re done - now you don’t have 
to worry about debris, falling leaves or bird droppings!
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