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Innehållsförteckning

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 terrasspool. 
 
Denna bruksanvisning gäller för terrasspoolen Comfort 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, kontakt uppgifter finner ni
på sista sidan.
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 Kontrollera att ingen transportskada har uppstått under leverans, om det har
blivit skada läs vidare instruktioner under öppet köp. Ta av locket och lyft ur
alla kartonger och lösa delar ur badtunnan. Avlägsna transportbanden, pallen
och det skyddande emballaget. Vicka sedan ner terrasspoolen så den står
med botten på marken. Terrasspoolen Comfort levereras i standardutförande
med följande:
◦ Kamin
◦ Kaminskydd
◦ 2 m Rökrör
◦ Kaminlock (ligger i kaminen)
◦ Isolerat lock
 
Montering av delarna
- Kaminlocket ska läggas på kaminens ovansida
- Rökrören monteras på det runda hålet på kaminen
- Ta bort skyddsplatsen på kaminskyddet. Enklast är att ta bort dom fyra
skruvarna och lyfta in skyddet i värmen då plasten lättare släpper.

Efter leverans

– Har du beställt din terrasspool med belysning så se dess bifogade
bruksanvisning
 
- Har du köpt avlopp rekomenderas motering i botten av terrasspoolen, läs
separat bruksanvisning för vidare information.
 
– Har du beställt ett rökrörsskydd monteras detta på rökröret med det
fyrkantiga urtaget neråt och mot kaminluckan. För mer information se separat
bruksanvisning.
 
– Har du beställt ett reningsverk, se dess bifogade bruksanvisning.
 
Under montering och leverans kan det komma smuts på plastinsatsen, det kan
därför vara bra att skölja terrasspoolen innan man fyller upp den med vatten
första gången.

Montering av extra utrustning



 

Underarbetet
Fundamentet är en viktig del av inbyggnaden då terrasspoolen med vatten
och många badande  kan komma upp i vikter på över 1500 kg.
Underarbetet skiljer sig något beroende på förutsättningarna du har.
Vanligtvis byggs det på jord eller grus och då kan det behövas grävas ur
en bit och läggas ut en markduk. Bygger du på berg eller sten kan du
bygga med regelvirke direkt på. Se till att placera terrasspoolen i en plan
nivå och på ett fast underlag.
 
Stöd
Terrasspoolen är tillverkad av polyetenplast vilket är ett rörligt material,
på så sätt är den väldigt tålig för stötar och kyla. Eftersom den inte är
stum behöver den ett stöd under sittytorna och i botten, detta är viktigt
då det annars blir för stor belastning och den håller inte formen. På våran
hemsida finns ritning på bottenstödet som behövs byggas till, det finns
även en film som visar hur vi bygger. Det går bra att bygga stödet i
lecasten eller liknande men använd måtten som finns på ritningen. Vid
leverans kan terrasspoolen vara lite ojämn i sittytan och botten efter
leveransen. När du byggt stödet, placerat terrasspoolen och sedan fyllt
med vatten kommer den att lägga sig som den ska.
 
Isolering
Innan du bygger in  terrasspoolen bör du fundera på om isolering är
aktuellt för dig. Det beror lite på hur du tänkt använda terrasspoolen, ska
du bada mycket vintertid eller ha vattnet kvar i badet under en längre tid
rekommenderar vi att du isolerar med minst 50 mm cellplast ( helst 70-
100 mm ). Instruktionsfilm på ett exempel hur du kan isolerar finns på
våran youtubkanal.
 
- Tänk på att det vid eldning kan flyga gnistor så om terrasspoolen
monteras på något brännbart kan ett värmeskydd av något slag behöva
användas. Tänk även på detta om terrasspoolen placeras nära egendom.

Inbyggnation



Eldning

 

När du eldar är riktigt torr björkved att föredra. Klyv en näve flis att

tända med och klyv sedan några vedträn i 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.
 

 

Tända kaminen

När du sedan badat klart är det viktigt att ej tömma ut vattnet innan
kaminen har svalnat helt. Om det finns risk att vattnet fryser är det också
viktigt att tömma terrasspoolen så att kaminen inte fryser sönder.

 
 

- Kaminen och rökröret blir väldigt varmt under eldning, håll

uppsikt på badande barn så dom inte bränner sig.

När du eldat klart

Det här kapitlet kommer 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, vattennivån måste vara minst 15
cm från den övre kanten innan eldning påbörjas. Detta är viktigt då du
annars riskerar att elda sönder både kaminen och terrasspoolen. För att
få en sån effektiv uppvärmning som möjligt rekommenderas att eldning
sker med ett lock på badet.



Underhåll av din badtunna
- Kaminen töms lämpligast på aska med en askspade eller grovdammsugare.
- Plasten tokas ren med en våt trasa och lite milt rengöringsmedel vid behov.
- Kaminen har en offeranod monterad i botten. Denna anod är i magnesium
och gör att hållbarheten på kaminen bli längre. Beroende på vilket vatten du
använder kan denna anod behöva bytas ut efter ett tag. Du beställer en ny på
våran hemsida. Kaminen tål ej klor.
 
Badvattnet
Vi rekommenderar våra kunder, som ej har ett bad utrustat med reningsverk,
att byta ut 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 då klor ej är bra för huden, miljön eller badtunnan. Vi rekommenderar
att använda ett klorfritt rengöringsmedlet, dosering 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 såsom väderförhållanden, antalet
badtillfällen och badande är avgörande för hur länge badvattnet kan hållas
hygieniskt.
 
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.



 
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 använd, special
beställd produkt eller skada.
 
Om terrasspoolen har fått fraktskador är
det viktigt att du fotar dessa innan
avlastning sker från transportbilen, en
underskrift av chauffören på följesedeln
är även nödvändig. 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 och leverans



Vi hoppas du är nöjd med ditt köp!
 
Har du frågor gällande montering eller andra funderingar, tveka inte att
kontakta oss.
Tel nr: 026-10 30 28
mail: info@svenskabadtunnor.se
 
Svenska Badtunnor AB
Tredje tvärgatan 4
802 84 Gävle


