
First of all - place the stove so that the chimney pipe is on the right side and the stove 
opening is on the left side, as the picture shows. Then drop the metal plate into place. 
When taking a bath - just remove the soft insulation (see step 6) and leave the metal 
plate in place. Do not attempt to remove the plate when the stove is hot.

Börja med att placera kaminen så att kaminröret är placerat till höger och kaminöpp-
ningen till vänster som på bilden. Släpp sedan ner plåten över kaminen. När du badar 
tar du endast bort den svarta mjuka isoleringen (se steg 6) och lämnar plåten på. 
Försök inte att ta bort plåten när kaminen är varm.

Place the chimney pipe back on the stoves pipe. You have to fi nish this step before you 
make a fi re in the stove.

Sätt kaminröret över kaminens rör. Gör inte eld i kaminen innan du har gjort detta steg.

Do not make a fi re in the stove 
before fi nishing this step!

Gör inte eld i kaminen innan 
du har gjort detta steg!

Tie a knot in both sides of the braided rope. This is for holding the backrest in place 
against the insulation plate. Notice which gap the rope runs through - it’s important that 
you attach the rope the way the image shows for it to align properly against the notch 
in the backrest plate.

Knyt en knut i varje sidor av repet. Repet håller ryggstödet på plats mot isoleringsplåten. 
Trä repet genom mellanrummen i ryggstödets bräder som bilden visar, det är viktigt för 
att repet ska gå in i urtaget på isoleringsplåten.
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Slide the black insulation in under the elastic band that runs over the metal plate, as the 
picture shows. The band holds the insulation in place and prevents it from touching the 
hot stove.

Skjut in den svarta isoleringen under det elastiska bandet som löper tvärs över plåten, 
som bilden visar. Bandet håller isoleringen på plats och hindrar den från att komma i 
kontakt med den varma kaminen.

Innan du börjar - läs igenom manualen för Bohemen (fi nns på www.hikki.se) så att du vet hur du badkaret fungerar
Before you start - please read the manual for Bohemen (available at hikki.se) so you fully understand how to operate the tub

Steg 1 - 5: Förbereda ett bad - hur du installerar vattenisoleringen
Steg 6 - 7: När du ska ta ett bad - Hur du tar av den mjuka isoleringen och fäster ryggstödet
Steg 8 - 10: När du ska förvara isoleringen - Hur du placerar delarna och fäster överdraget (säljes separat)

Step 1 - 5: When preparing a bath - Installing the water insulation
Step 6 - 7: When taking a bath - Removing the soft cell foam and fastening the backrest
Step 8 - 10 When storing the insulation - How to place the parts and how to add the cover accesory (sold seperately)
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When the water has reached a comfortable temperature, simply remove the soft cell 
insulation and leave the metal backrest in place. You will attach the backrest to the 
insulation plate in the next step.

När vattnet har nått en behaglig temperatur så tar du helt enkelt bort den mjuka isole-
ringen men lämnar kvar plåten - du kommer att fästa ryggstödet mot den i nästa steg.

Tilt the wooden backrest back and thread the braided rope through the notch in the 
plates backrest, this holds the wooden backrest in place during a bath.

Luta tillbaka ryggstödet i trä och dra sedan genom repet i urtaget på plåten - det håller 
ryggstödet på plats under ditt bad.

Enjoy your bath!

Njut av ditt bad!

You can store all the parts inside the tub if you want to use the cover. Before storing the 
parts, make sure that you have cleaned them thoroughly and wiped them dry. Place 
the parts as the image shows.

Du kan förvara alla delar inuti karet om du vill använda överdraget. Innan du 
förvarar delarna rengör du dom noga och torkar dom torra. Placera sedan delarna 
som bilden visar.

When you use the cover it is important that you unscrew the plugs to allow for air to 
fl ow through the tub. This step is important for letting as much moisture out of the tub 
as possible, to prevent possible buildup of mold or fungi during hot and humid weather.

När du använder överdraget är det viktigt att du skruvar ur gummiskruvarna så att 
luft kan strömma genom badkaret och låta det torka. Det här steget är viktigt för att så 
mycket fukt som möjligt ska kunna lämna karet, vilket förebygger mögel och organisk 
tillväxt på trädelerna vid varmt och fuktigt väder.

The other side of the insulation has ”wings” that fi ts around the vertical boards on the 
backrest. Slide the wings in as the picture shows - this helps the insulation to stay in 
place.

Den andra kortsidan på isoleringen har vingar som passar in mellan de vertikala 
bräderna på ryggstödet. Skjut in vingarna som bilden visar.
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Cover is sold seperately
Överdrag säljes separat
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