
Badtunna
Prime 

B R U K S A N V I S N I N G



Vi hoppas badkaret kommer skänka er många härliga bad och trevliga stunder.

För bästa förutsättning till en livslång hållbarhet rekommenderar vi att ni läser igenom
bruksanvisningen innan ni börjar använda er nya badkar. Denna bruksanvisning gäller för
badtunnan Prime och kommer att beskriva vad som är viktigt att tänka på innan, under och efter
ert bad. 

Mer information finns under badskolan på svenskabadtunnor.se. Har ni frågor är ni välkommen
att höra av er till oss på info@svenskabadtunnor.se.

Tack för att du valt oss som leverantör av ditt badtunna

MOTAGNING AV LEVERANS
Kontrollera att ingen transportskada har uppstått under leverans, om det har uppstått läs
vidare instruktioner under öppet köp. Ta av locket och plocka sedan ur alla kartonger och lösa
delar ur badtunnan.

Vicka sedan ner badkaret så den står med botten på marken. Avlägsna transportbanden,
pallen och det skyddande emballaget. 
Kontrollera att alla följande delar är med :
◦Kamin
◦2 slangklämmor 
◦ca 2 meter slang (monterad på badtunnan)
◦2 meter rökrör
◦Bottenplutt
◦Dräneringsplugg

Lyft sedan badtunnan på plats, (rekommenderas 2-3 personer för lyft alternativt använd
lyftkran eller liknande hjälpmedel ) ta tag under panelen när ni lyfter.
 OBS! Badtunnan håller inte för att rullas.
Se till att personer som lyfter är i god fysik och att använda bra lyft teknik. Har du haft tidigare
problem med ryggen bör du undvika detta tunga lyft. 

Badtunnan och kaminen ska placeras på ett plant och stabilt underlag.

MONTERING AV BADTUNNAN
1.  Öppna kartongen till kaminen och ta ut den medföljande dräneringspluggen och kamin
luckan. Dräneringspluggen ska fästas i hålet på botten av kaminen, tryck in
dräneringspluggen och skruva där efter försiktigt åt till den tätar.
2. Montera fast rökrören på kaminen.
3. Kaminen ska stå på den sidan av badtunnan där slangarna är. Se till att kaminen står på
ett fast och plant underlag i samma nivå som badtunnan. 
Måtta ut hur nära du vill ha kaminen (optimalt 2-3 dm ifrån badtunnan) och skär sedan av
slangarna med en kniv. Trä på slangklämmorna och montera slangen på respektive
anslutning på kaminen. Dra åt slangklämmorna rejält runt slangen och anslutningen med
en slangmejsel.

Badtunnan ska placeras på en plan nivå och stadigt underlag. Vi rekommenderar att lägga ut
8-10 markstenar under reglarna på badtunnan.

Den nedre slangen ska gå rakt och den övre ska
luta lite nett uppåt mot badtunnan för bästa
självcirkulation.



UNDERHÅLL 

MONTERING AV EXTRA UTRUSTNING
- Montera dom fyra spännerna till locket med
medföljande skruvar. Koden till locket är 00.
Den går ej att byta.

- Har du beställt din badtunna med
undervattensbelysning är detta monterat från
fabrik. Koppla transformatorn till sladden som
sticker ut strax under panel kanten, anslut
sedan in stickkontakten i ett uttag och tryck på
beslysningen på knappen som är monterad
strax under badtunnekanten brevid kaminen.

- Har du beställt ett extra rökrör monteras
detta enklast på det andra rökröret innan dem
monteras på kaminen. 

- Har du beställt ett rökrörsskydd monteras
detta på rökröret.

- Har du beställt ett reningsverk, se dess
bifogade bruksanvisning.

- Har du beställt en trapp till din badtunna ska
den skötas på samma sätt som träpanelen på
badtunnan, dvs den ska oljas in efter behov.

BADTUNNAN
- Kaminen töms lämpligast på aska med en
askspade eller grovdammsugare.
- Plasten tokas ren med en våt trasa och lite
milt rengöringsmedel utan tensider vid behov.
- Badtunnans panel behandlad med en
oljelasyr, behandla panelen med en
genomskinlig oljelasyr efter behov eller en gång
om året.

OFFERANOD
Kaminen är utrustad med en offeranod i
magnesium, den är placerad längst ner till
vänster på din kamin, offeranoden sitter på
dräneringspluggen. Offeranodens funktion är
att korrosion ska ske på anoden istället för på
din kamin. Det är därför viktigt att den rengörs
vid korrosion. För att se om anoden blivit
angripen skruvar du loss den, inga verktyg ska
behövas, endast handkraft. Staven på anoden
kommer då ha en beläggning, har den det så
skrapa bort beläggningen med en
kniv/slippapper, ytan ska vara metallren.

Vid mycket eller återkommande beläggning
kommer anoden med tiden behöva bytas ut. Ju  
mindre anoden blir desto sämre blir
funktionen. Anoden får som minst bli 10 mm i
diameter och 90 mm lång. Kontakta oss på
info@svenskabadtunnor.se för beställning av ny
magnesiumstav.

BADVATTNET
Vi rekommenderar våra kunder, som ej har
ett bad utrustat med reningsverk, att byta
badvattnet mellan varje badtillfälle. Har du
inte möjlighet till detta och väljer att använda
badvattnet fler än en gång finns det några
enkla knep för att hålla en god vattenhygien.

- Duscha alltid före du går i badet för att på
så sätt undvika att badvattnet smutsas ner
med sollotion och hudpartiklar, detta bör
även göras vid användning av ett
reningsverk.

 
- Tillsätt bakteriedödande medel. Viktigt är att
aldrig tillsätta ett klorbaserat medel ( eller
andra desinfektionsmedeln med frätande
innehåll) då klor ej är bra för huden, miljön
eller badkaret. Vi rekommenderar det klorfria
desinfektionsmedlet BioCool. Dosering sker
enkelt enligt anvisningen på flaskan.
Pooldesinfektion bör även användas om man
använder ett reningsverk. Ovanstående råd
ökar möjligheten att använda badvattnet vid
mer än ett badtillfälle. Kom ihåg att
omständigheter så som väderförhållanden,
antalet badtillfällen och antal badande är
avgörande för hur länge badvattnet kan
hållas hygieniskt.

För att inte riskera att din kamin får
korrosions angrepp behöver du mäta ph,
alkanitet och hårdheten i ditt vatten.

PH-VÄRDET
 Rätt pH-värde är grundläggande för en bra
vattenkvalité. Därför är det absolut
nödvändigt att ställa in pH-värdet så att det
ligger inom idealområdet 7,0 – 7,4. pH-värdet
påverkar samtliga vattenvärden. Har du ett
för högt eller lågt ph i ditt vatten så kan det
orsaka korrosion på kaminen.

HÅRDHET
 Den ideala totala hårdheten är 150 – 250
mg/l. Vatten med en mycket låg hårdhetsgrad
kan vara mycket aggressivt. Metalldelar
korroderar och ytan kan angripas. Om
vattnet är hårt finns risk för kalkutfällningar
samt att vattnet i spabadet kan bli grumligt
och missfärgat. Kalk och metalljoner
förekommer i vanliga fall i löst tillstånd i 



VIKTIGT!
- Lämna aldrig barn utan uppsikt i badkaret.

- Kontrollera alltid vattentemperaturen
innan du eller någon annan hoppar i badet.

- Se till att ingen obehörig kan ta sig i badet
utan din vetskap.

Vi vill vara säkra på att du valt rätt. Därför
har du alltid 15 dagars öppet köp hos
oss. Öppet köp förutsätter att du har
kvar originalförpackningen och inte har
använt produkten. Du är ansvarig för
returfrakten, men får tillbaka hela
summan för produkten minus ett avdrag
på 2000 kr.
Produkten ska returneras i original skick,
avdrag görs vid retur av special beställd
produkt eller skada.

Om badkaret har fått fraktskador är det
viktigt att du fotar dessa innan avlastning
sker från transportbilen, en underskrift
av chauffören på följesedeln är även
nödvändig för att få ut eventuell
ersättning. Skicka sedan ett mail till
info@svenskabadtunnor.se med bilder
och en förklaring om vad som hänt.

I övrigt följer konsumentköplagen och
distansavtalslagen. Vid eventuell tvist
följer vi Allmänna
Reklamationsnämndens
rekommendationer.
För mer information läs våra köpvilkor på
hemsidan.

ÖPPET KÖP &
FRAKTSKADOR

Det här kapitlet kommer att ta upp viktiga
moment att tänka på före under och efter du
eldat.Innan du börjar elda i din kamin är det
viktigt att du fyller upp badtunnan helt med
vatten, minimum 15 cm från övre kanten på
badtunnan. Detta är extremt viktigt då du
annars riskerar att elda sönder kaminen eller
plasten då det blir överhettat om det ej är
vatten i badtunnan.För att få en sån effektiv
uppvärmning som möjligt rekommenderas att
eldning sker med ett lock på badtunnan.Tänk på
att sluta elda i tid, kaminen efter värmer väldigt
bra och det är lätt att vattnet blir för varmt. Om
det ändock sker kan du sänka temperaturen
någon grad med att fylla på med kallt vatten.

TÄNDA KAMINEN
När du eldar är riktigt torr björkved att föredra.
Klyv en näve flis att tända med och klyv sedan
några vedträn i flera mindre bitar. Lägg fliset i
kaminen och dom mindre vedträna ovanpå
dessa. Tänd sedan med försiktighet. När elden
är tänd är det viktigt att elda aktivt för att få upp
rätt badtemperatur (rekommenderad
temperatur är 38 grader). Lägg på en eller två
vedträn åt gången i början för att inte kväva
elden. Sedan kan du fylla upp mycket ved och
ha en aktiv eld i kaminen. För mer eldnings tips
gå in på badskolan på svenskabadtunnor.se

NÄR DU ELDAT KLART
När du sedan badat klart är det viktigt att ej
tömma ut vattnet innan kaminen har svalnat 

- Kaminen och rökröret blir väldigt varmt
under eldning, håll uppsikt på badande
barn så dom inte bränner sig.

Tänk på att det vid eldning kan flyga
gnistor så om badtunnan ställs på något
brännbart kan ett värmeskydd av något
slag behöva användas. Tänk även på detta
om badtunnan placeras nära egendom.

ELDNING

 vattnet, men om vattnet är för hårt kan det leda
till avlagringar på väggar samt i filtret. 

ALKALINITET 
För låg alkanitet kan göra det svårt att ställa in
rätt ph. Det optimala alkalinitetsvärdet ligger
mellan 80–120 mg/l.
SALTVATTEN
Alla de delar som är i direkt kontakt med
badvattnet är anpassade för saltvatten. Det går
därför alldeles utmärkt att 
 använda saltvatten som badvatten. Beakta dock
att saltet i vattnet kan lämna avlagringar, vilket
kan ge missfärgningar. Torka regelbundet av
utsatta ytor för att ta bort saltavlagringar.

VINTERANVÄNDNING
Inga garantier gäller om du lämnar vatten kvar i
badet och vattnet fryser. Se till att dränera
slangar och kamin från vatten när det är
frysgrader ute.

helt. Om det finns risk att vattnet fryser är
det också viktigt att tömma badtunnan så att
kaminen och slangar  nte fryser sönder.


