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 VARNING! 
A. Kontrollera att produkten inte skadats under transporten då det 

packas upp. Om skada upptäcks, anmäl i så fall till 
transportbolaget. 

B. Läs anvisningarna noggrant före installation påbörjas.  
C. Vi är inte ansvariga för att produkten inte fungerar eller skadas om 

anvisningar inte följs vid installationen.  
D. Läs användarinstruktionerna innan badet tas i bruk. 
E. Lämna inte barn i badet utan uppsikt. 
F. Med tanke på säkerhet, energiförbrukning och renlighet rekommenderas användning av låsbart lock 

då badet inte är i bruk och vid uppvärmning. 
G. OBS! Om badet fälls in i t.ex. en terrass 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. 

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. 

 

Läs noga igenom och spara anvisningarna för framtida behov. 

Badtunnan är endast avsedd för utomhusbruk. 
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VARNINGAR 

• Fara! – Risk för drunkning (gäller särskilt barn under 5 år). Var uppmärksam på och förhindra att barn 

kommer åt badtunnan utan lov. En vuxen övervakare ska förhindra att barn själva har åtkomst till 

tunnan.  

• Använd ett låsbart lock eller annan skyddsanordning som hindrar åtkomst. Då barn använder 

badtunnan skall övervakning ske av vuxen. 

• Temperaturen i badtunnan bör aldrig överstiga 40 °C. En lägre temperatur rekommenderas, speciellt 

för barn och vid längre vistelser. 

• Höga vattentemperaturer innebär en ökad risk för fosterskador tidigt under graviditet. Därav bör 

gravida personer använda badtunnan med lägre vattentemperaturer och kortare stunder. 

• Användaren skall alltid beakta sitt hälsotillstånd vid bruk av badtunnan. 

• Kontrollera alltid vattentemperaturen i badtunnan innan den används. 

• Användning av alkohol, droger eller läkemedel innan man stiger in i badtunnan eller under 

användningen av badtunnan kan orsaka medvetslöshet och medföra en risk för drunkning. 

• Undvik att svälja vatten. 

• I närheten av badtunnan ska finnas en telefon och en lista över nödnummer. 

Hygien – Se skild anvisning om detta! 

ÅTERVINNING AV PRODUKTEN  
 
Produktens metalldelar förs till metallåtervinningen och trädelarna kan brännas upp. Tryckimpregnerat trä är 
miljöfarligt avfall. Träram och yttre träpanel kan brännas. Övriga delar är blandat avfall. 

 

PVC-plast; Rördelar  Deponiavfall  

 

HDPE-plast; badtunnans inre plast  Får brännas, får bortföras till exempel 
som energiavfall.  

 

Isolering, botten- och panelisolering på isolerade modeller Får brännas, får bortföras till exempel 
som energiavfall.  
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VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION 
 
Vid placering av tunnan nära byggnader så skall avståndet mellan kaminrör och brännbara konstruktioner vara 
minst det som framgår av skissen. Kom ihåg att kontrollera avståndet i både sidled och höjdled. Det är viktigt 
för att förhindra antändningsrisk. Lokala bestämmelser kan variera. 
 
Det får inte finnas lättantändligt material framför och under kaminen. Som exempel kan eldfast material som 
sand, metallplatta eller betong anläggas framför kaminen enligt bifogad bild. Yttre ytan på kaminen blir inte 
varmare än vattnet då den är dubbelmantlad med vatten emellan. Både skorsten och kaminens framdel och 
lucka blir ändå heta. 

 
VATTENFYLLNING 
Vattenpåfyllning görs i allmänhet med en trädgårdsslang kopplat till vattenledningsnätet. Om annat vatten 
används skall speciell hänsyn 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 
motsvarar då 80 liter vatten. Är ni 4 personer så kan den ifyllda vattennivån hålla sig 20 cm under kanten 
(1200 l). Den totala vattenmängden att värma upp minskar då med 320 liter. Om badtunnan fylls full så 
kommer samma mängd att svämma över kanten då personerna sätter sig i tunnan.   
 
Minimivattennivå: Vattennivån i tunnan ska alltid vara minst 5 cm ovanför kaminens övre anslutningsrör 
innan man börjar elda i kaminen (bilden till höger).  
 
Eldning i kaminen! 

• Töm aldrig tunnan på vatten om det ännu finns brinnande ved eller glöd kvar i kaminen då risken är 
stor att materialet i kaminen då smälter eller skadas.  

• Om det frusit i rör eller kamin, tänd aldrig ved eller annat material i kaminen då den kommer att 
skadas.   

 
Tömning av vatten 
I botten på tunnan finns en tömningsventil. Ett tryck öppnar den och vatten kan strömma ut via 
tömningsslangen. Ett tryck till så stänger den. Tömningsslangen kan också förlängas och då är 32 mm yttre 
diameter lämplig. OBS! Bottenventilen är gjord så att den inte skall öppna för lätt och hög vattennivå kan göra 
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att den inte öppnar. Om så sker kan en del vatten tömmas via kaminens utlopp tills bottenventilen kan öppna. 
Lämna alltid tömningsventiler öppna då vattnet tömts ut. 
 
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.ex. 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.  

 
Förslag på underlag  
 

     
 

 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 

Har du frågor kan du kontakta oss på +358-(0)10-239 5600 eller 
info@spadealers.fi 

 
Vi önskar sköna badstunder! 

Nurmi  
Gräs 
Grass 

 
 

Nicht auf Rasen! 
Pelouse 

Трава 

 

Puualusta 
Trästomme 
Wooden frame 

 
 

Auf Holzrahmen 
Structure bois 

Деревянная конструкция 
 

 

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

 

 
 

Stein- oder Betonfundament 
Pierre ou ciment 

Камень или бетон 

Tiivistetty sorapeti 
Stampat grus 
Gravel foundation 
 
 
 

Dichter Schotter 
Fondation en gravier 

 
 
 

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