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                info@svenskabadtunnor.se



Vi hoppas badtunnan 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 badtunna. Denna bruksanvisning gäller för badtunnan Town och kommer att
beskriva vad som är viktigt att tänka på innan, under och efter ert bad. 

Har ni frågor är ni välkommen att höra av er till oss, kontaktuppgifter hittar ni på
framsidan.

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tack för du valt oss1

Motagning av leverans
Montering av badkaret
Öppet köp och fraktskador

2

Underhåll3

Tack för att du valt oss som leverantör av din badtunna



MOTAGNING AV
LEVERANS

Kontrollera att ingen transportskada
har uppstått under leverans, om det
har uppstått läs vidare instruktioner
under öppet köp. Lyft av locket och
plocka sedan ur alla kartonger och
lösa delar ur badkaret. 

Vicka sedan ner badtunnan så den
står med botten på marken. Avlägsna
transportbanden, pallen och det
skyddande emballaget.

Kontrollera att
alla följande delar är med :

- Gasolvärmare
- Monteringsvagn till gasolvärmaren
- Avlopp och avloppsplutt
- Monterade slangar
- Reduceringsventil till gastuben ingår
ej.

Lyft sedan badtunnan på plats,
(rekommenderas 2-3 personer för lyft
alternativt använd lyftkran eller
liknande hjälpmedel ) ta tag under
panelen när ni lyfter. 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.

Innan du fyller badtunnan med vatten
första gången så bör den sköljas
och torkas ur då monterings damm
och smuts ofta finns kvar efter
monteringen i fabriken.

Badtunnan ska placeras på en plan
nivå och stadigt underlag. Ska
badtunnan stå på en gräsmatta
rekommender vi att placera 6-8
markstenar under reglarna på
badtunnan.

MONTERING AV
BADTUNNAN

1. Montera dom fyra spännerna till
locket med medföljande skruvar.
Koden till locket är 00. Den går ej att
byta.

2. Läs den separata manualen till
gasolvagnen för att motera värmare
och vagn samt även för att starta
badet.

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 badtunnan 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



UNDERHÅLL 
BADTUNNAN
- Plasten torkas ren med en våt trasa
och lite milt rengöringsmedel utan
tensider vid behov.
- Gör rent filtret till gasolvärmaren
efter varje bad.
- Badtunnans panel behandlad med
en oljelasyr, behandla panelen med
en genomskinlig oljelasyr efter behov
eller en gång om året.

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.

SALTVATTEN
Det går ej att använda saltvatten i
badtunnan.

VIKTIGT!

- Läs gasolvärmarens separata
instruktionsblad innan
användning.

- Lämna aldrig barn utan
uppsikt i badkaret.

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

- Vattnet som kommer ur
gasolvärmaren kan bli väldigt
varmt, var försiktig så du eller
någon annan inte bränner sig.

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

VINTERANVÄNDNING
När du badat klart under vintern
måste du tömma vattnet ur ditt bad.
Du måste också se ti l l  att vattnet
rinner ut ur slangarna så inte dessa
fryser. Gasolvärmaren och gasolen
ska förvaras i frostfritt utrymme när
det inte används. inga garantier
gäller när vatten lämnas i vid
minusgrader då det finns stor risk
att något fryser sönder.

 
Är det väldigt kallt ute så är det
också viktigt att hålla kolla på
gasolvärmare medan den värmer,
om tex gasolen tar slut eller fryser
under uppvärmningen så kommer
gasolvärmaren att stanna, det finns
då risk att slangarna hinner frysa om
du inte har gasolvärmaren under
uppsikt.


