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Basic, Exclusive, Prestige, Relax
Användarmanual

VARNING!
A. Läs anvisningarna noggrant före installation påbörjas.
B. Vi är inte ansvariga för att produkten inte fungerar eller skadas om anvisningar inte följs vid
installationen.
C. Kontrollera att produkten inte skadats under transporten då det packas upp. Om skada upptäcks,
anmäl i så fall till transportbolaget.
D. OBS! Om badet fälls in i t.ex. en terass skall konstruktionen göras så att det alltid finns fritt tillträde
runt om vid eventuella serviceåtgärder. Yttre panel och eventuell isolering måste kunna tas bort utan
problem.
E. Läs användarinstruktionerna innan badet tas i bruk.
F. Med tanke på säkerhet, energiförbrukning och renlighet rekommenderas användning av ett säkert och
effektivt lock då badet inte är i bruk och vid uppvärmning.
G. Lämna inte barn i badet utan uppsikt.
H. Kontrollera badets vattenkvalitet, temperatur och funktion regelbundet
och lämna inte badet obevakat under längre perioder.
I. Om automatiska kemikaliedoserare (flytande m.m.) används skall noggrann justering göras så att
felaktig dosering undviks. Följ rekommendationer i våra anvisningar.
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Skötselanvisningar för badtunna
Tack för valet av SpaDealers badtunna. Vi försöker göra allt för att du skall trivas
och vara nöjda med oss och våra produkter. Har du frågor kan du kontakta oss
på +358‐(0)10‐239 5600 eller info@spadealers.fi
Förslag på underlag
Puualusta
Trästomme
Wooden frame

Nurmi
Gräs
Grass

Nicht auf Rasen!
Pelouse
Трава

Placera badtunnan
på ett stabilt
underlag och inte
direkt på marken.

Kivi- tai valulaatta
Sten- eller gjuten platta
Stone or concrete plate

Auf Holzrahmen
Structure bois
Деревянная конструкция

Stein- oder Betonfundament
Pierre ou ciment
Камень или бетон

Tiivistetty sorapeti
Stampat grus
Gravel foundation

Dichter Schotter
Fondation en gravier
Гравий

SKÖTSEL
Träytorna på utsidan skall behandlas med träolja minst en gång per år för att behålla färgen. Oljan skall vara
avsedd för hårt trä (hard wood) och med UV‐skydd. Gärna också en svag brun nyansering som ger bättre
skydd.

Obehandlat original

Oljebehandlat

Obehandlat > 3 år

Vattenåtgång och energi!
Vattenpåfyllning görs i allmänhet med en trädgårdsslang kopplat till vattenledningsnätet.Om annat vatten
används skall speciell hänyn tas till risken för bakterier. Läs skild anvisning om vattenhygien och användning av
kemikalier.
Kom ihåg att vattennivån höjs med ca. 5 cm då en person av normal storlek sätter sig i badtunnan. Detta
motsvar då 80 liter vatten. Den ifyllda vattennivån ska hålla sig 20 cm under kanten. Den totala
vattenmängden att värma upp minskar då med ca. 200 liter. Om badtunnan fylls full så kommer samma
mängd att svämma över kanten då personerna sätter sig i tunnan.

2

Rengöring av badtunna ‐ Efter att vattnet använts i en badtunna så töms det ut. Badtunnan sköljs sedan
ur med rent friskt vatten. Har vattnet stått i länge bör den också skrubbas med t.ex. tallsåpa. Om du har en
kamin från SpaDealers så skall den alltid tömmas på vatten.

Uppvärmningsanordning
Läs alltid separat anvisning som medföljer uppvärmningsanordning, t.e.x. vedkamin och gaskamin. Var noga
med att följa dessa och ta också hänsyn till vad som gäller vid frysrisk.
Rätt skött så kommer du att kunna bada i SpaDealers badtunna i många år.

Vi önskar sköna badstunder.

Exempel på tillbehör:
Lock Relax

LED belysning

Bubbel

Trappa

Lock isolerat

Lock värmebehandlat

Nackdyna

AquaClarus Filtreringssystem

Kemikalier
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Besök vår hemsida för mer information om våra badtunnor och tillbehör
Lagervägen 4 ‐ 66200
Korsnäs, Finland
Tel. +358 10 239 5600
www.spadealers.se
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