BRUKSANVISNING

Rostfritt
spabad

Tack för att du valt oss som leverantör av ditt spabad
Vi hoppas badet 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 ert bad. Denna bruksanvisning
gäller för den rostfria serien spabad och kommer att beskriva vad som är viktigt att tänka på
innan, under och efter monteringen av erat bad. Har ni frågor är ni välkommen att höra av er till
oss på info@svenskabadtunnor.se.

Inbyggnation
UNDERARBETET
Fundamentet är en viktig del av inbyggnaden då badet med vatten och många badande kan
komma upp i stora vikter. Underarbetet skiljer sig något beroende på förutsättningarna du har.
Badet ska placeras på ett plant och stabilt underlag tex packad grus, gjuten platta eller förstärkt
trall. Ska badet grävas ner helt eller delvis behöver du se över ifall marken eventuellt behöver
dräneras. Badet får aldrig stå så att det blir vattenfyllt runt badet.
STÖD
Badet levereras i en rejäl konstruktion av Eps isolering. Därför har du ett extremt välisolerat bad.
Inget ytterligare stöd behöver byggas till badet.
INBYGGNATION
När du bygger in ditt bad är det viktigt att du tänker på att du i framtiden ska kunna komma åt
för eventuell service och/eller byte av delar.Tänk då även på att du ska kunna komma åt dom
fyra lamporna som är monterade i badet.
Samtliga delar är alltid testade och badet är provkört innan vi levererar ditt bad. Se ditt
testprotokoll som följer med badet. Det är trots det bra att du kontrollerar att alla lampor
fungerar och att inga kopplingar läcker innan du bygger in ditt bad så pass mycket att det blir
svårt att justera dessa delar.

Motagning av leverans
Kontrollera att ingen transportskada har uppstått under leverans, om det har uppstått läs vidare
instruktioner under öppet köp. Om badet lyfts av med traktor eller truck lyfts badet i pallen den
står på. Har du beställt till kranbilsleverans så lyfts badet i reglarna och spännbanden som sitter
under badet enligt märkning på pallen. Reglarna behöver inte tas bort utan kan sitta kvar där dom
är. Reglarna har ingen bärande funktion när badet står på plats.
Badet får inte vickas och det är viktigt att badet hanteras varsamt under leverans och montering.
Vid leverans står tekniklådan i badet. Tekniklådan väger ca 40 kg och den lyfts ur badet av två
personer, viktigt att den hanteras varmsamt så att inga delar får stöt skador. De två banden som
sitter runt tekniklådan kan användas för lyft. Tekniklådan ska lyftas i golvet och ej i väggarna.
Tekniklådan placeras i samma höjdnivå som badet och det är viktigt att filtret som är den högsta
punkten hamnar under vattenytan. Du riskerar annars att få luft i systemet vilket kommer leda till
att anläggningen inte fungerar som den ska. Tekniklådan ska placeras inom 3 meter från badet
och helst så nära som möjligt.

Montering av badet
När badet och teknikanläggningen står på plats
ska delarna kopplas ihop.
Steg 1. Ta fram kartongen som ligger i
tekniklådan, i kartongen ska det finnas 4
stycken anslutningar med muff och fyra
stycken slangklämmor. Ta även fram rullen
med 50 mm slangen.
Steg 2. Montera anslutningarna med muff på
dom två rör som går ut från badet samt dom
två rör som går ut från tekniklådan. Mät sedan
avståndet mellan ansluningen på badet och
anslutningen på teknikanläggningen. Därefter
kapar du lagom längder av 50 mm slangen.
Slangen kapar du med tex en kniv.
Steg 3. Ta nu loss dom fyra anslutningarna
med muff från badet och montera därefter
slangen på anslutningarna. Slangen monteras
med slangklämmor. Du drar åt slangklämman
med 7 mm slangmejsel. Det är väldigt viktigt att
slangarna inte monteras när anslutningarna
sitter monterade på badet, du riskerar då att
ha sönder övriga delar i anläggningen när
slangen träs på.
Steg 4. Om badet inte står i direkt anslutning
till teknikanläggningen så behöver slangarna
som går utanför isoleringen isoleras, dessa
isolerar du med den medföljande kulvertisoleringen. Mät ut och kapa i passande längd,
lägg sedan den ena delen under slangen och
avvakta till senare moment innan den andra
delen placeras ovanpå slangen.
Steg 5. Belysningen ska nu kopplas in. Det
ligger en lång svart sladd som sitter monterad i
värmaren. Den sladden ska monteras i den
korta svarta sladden som sticker ut från den
vita kopplingslådan vid badet.
Steg 6. Displayen som du kommer att styra ditt
bad ifrån ligger i tekniklådan och sitter kopplad
i värmaren. Displayen monterar du på lämplig
plats i närheten till badet. Displayen ska sitta så
väderskyddad som möjligt för att undvika
direkt kontakt med regn och snö, det innebär
att den med fördel monteras på en horisontell
del av trallen/husväggen eller liknande. Om
den har ett mindre utstickande tak över sig så
kommer du ha en längre livslängd på
displayen. Det finns skarvsladdar att beställa till
displayen.
Steg 7. Ditt bad levereras med wi-fi styrning.
Du behöver ladda ner balboas app för att
kunna använda den. Läs mer i separat
instruktion om detta.
Steg 8. Avloppet sitter monterat på ditt
reningsfilter. För att kunna leda bort vattnet
när det är dags att tömma badet behöver du
montera en

gardena koppling (hane) i den gardena
koppling (hona) som är monterad på filtret.
Luckventil ska alltid vara stäng förutom vid
dom tillfällen som du tömmer badet. På
gardena kopplingen monterar du en
trädgårdsslang 1,5 tum så att du enkelt kan
leda bort vattnet från badet.
Steg 9. Det är nu dags att montera ozon
reningen. Det sitter en transparent slang
monterad på badet med en loop. Slangen
ska nu kopplas till ozonreningen som finns i
tekniklådan. Dra den transparenta slangen
så den ligger i samma kulvet som 50 mm
slangen som går från badet till tekniklådan.
Den röd markerade delen av slangen ska
fästas på den rödmarkerade slangen. Den
blå markerade slangen ska fästas på den
blåmarkerade slangen på tekniklådan.
Steg 10. Dammsug i badet och ta därefter
försiktigt bort plasten från insidan på badet.
Steg 11. Stäng luckventilerna på in och
utlopp som är i tekniklådan. Det är nu dags
att fylla badet med vatten. Badet ska ha
vatten upp till och med ca 15 cm från den
övre kanten. Badet är provkört och
kontrollerat utan läckage i vår fabrik innan
utkörning men kontrollera ändå samtliga
kopplingar i badet så att ingenting läker.
Steg 12. Nu ska elektrikern koppla in elen
till badet. Det ska kopplas enligt
medföljande kopplingsschema.
Steg 13. Badet behöver jordas. På pumpen,
slavevärmaren och ozon reningen sitter det
anslutningar för jordning som sedan ska gå
till jordningen på huvudvärmaren.
Elektrikern jordar även badet genom att
sätta en jordningskontakt på en av
skruvarna på skimmerns baksida och sedan
fästa den i huvudvärmaren. Jordningen ska
ske med minimum 4m2 kabel.
Steg 14. Dra upp handtaget på samtliga
luckventiler förutom den som sitter innan
avloppet.
Steg 15. Du kan nu montera tillbaka
isoleringen som ska täcka rördragningen på
badet. Du kan även lägga på den övre delen
av kulverten på slangen mellan badet och
teknikanläggningen. För att öka skyddet mot
skadedjur kan du eventuellt fogskumma det
hålutrymme som blir vid slangarna.
Steg 16. Vrid på den svarta muttern som
sitter på filterhuvudets topp ca 1 till 1 & 1/2
varv. Det kommer att pysa lite luft och
slutligen rinna lite vatten. Skruva sedan åt
muttern igen.

Starta Badet
Nu är badet redo att startas. Slå på strömmen
och följ den separata manualen till displayen för
att ställa in klockan, temperatur och
reningscykler. Vi rekommenderar att du börjar
med två reningscykler på 2x3 timmar.
Reningscyklernas längder kan sedan komma att
behöva justeras beroendes på hur badet
används.

Underhåll
Fyll enbart ditt bad med kranvatten. Har du
mycket järn, kalk hårt eller mjukt vatten så
behöver detta justeras för att inte orsaka
skador.
För att hålla en god vattenhygien är det viktigt
att du har koll på dina vattenvärden. Normalt
sett är det pH och klor du behöver testa och
justera. Har du väldigt hårt eller mjukt vatten
eller ett järnrikt vatten så behöver du också
justera detta för att inte riskera att du får
beläggningar, missfärgningar eller skador på
ditt bad. Läs separat manual om vattenvård för
mer tips om just detta.
Det är extremt viktigt att du är försiktig
och inte överdoserar eller chockklorerar
ditt rostfria bad då för mycket klor kan
komma att skada ditt bad, inga garantier
gäller vid skador orsakade av hög klor
dosering.
Filtret du har i ditt bad är ett catragefilter.
Dessa filter behöver du ta upp och göra rent
med jämna mellan rum, hur ofta beror på hur
ditt bad används . Du kan med fördel ha två
filter hemma så du kan göra rent det ena och
låta det torka medan det andra används. Det
finns ett speciellt medel att göra rent dessa
med som du kan hitta på våran hemsida.
SALTVATTEN
Använd inte saltvatten i dessa bad. Ingen garanti
gäller på badet om saltvatten används.

Öppet köp & Fraktskador
Då ditt bad är en specialtillverkad produkt
gäller ej öppet köp. Skulle du mot
förmodan känna att detta bad vid leverans
inte var alls det du hade förväntat dig så
kontakta oss för att se över möjligheterna
för en eventuell retur. Du kommer att bli
debiterad för fraktkostnader samt
eventuella mer kostnader.
Om badet 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 ett mail till info@svenskabadtunnor.se
med bilder och en förklaring om vad som hänt
inom tre dagar.
I övrigt följer vi konsumentköplagen och
distansavtalslagen. Vid eventuell tvist följer vi
Allmänna Reklamationsnämndens
rekommendationer.
För mer information läs våra köpvilkor på
hemsidan.

