
Installations och bruksanvisning Badtunna.

1. Badtunnan levereras i horisontellt läge och är fäst till pallen med 2 st plastband.
 
2. Ta bort förpackningsmaterial (plast, plastband och kartong).

3. Innan tunnan vänds till rätt läge lyfts samtliga tillbehör ur tunnan, minst  tre personer krävs 
för att vända tunnan i rätt läge.

4. Ta bort pallen från sidan först efter badtunna har förvandlats till upprätt läge.

5. Placera tunnan på ett plant och stabilt underlag. Betonggolv eller annan slät sten eller trä 
terass.

6. Placera sedan kaminen vid sidan av tunnan på samma plana yta, tänk på att skorstenen inte 
kommer för nära brandfarligt materiel, då skorsten blir mycket varm. Anslut elkabeln till ett 
eluttag med jordfelsbrytare.

7. Öppna slangklämmorna något på de grova slangarna i sidan och tryck 
på slangarna ordentligt på rören på baksidan av kaminen, flytande tvål eller annat lämpligt 
smörjmedel kan användas om slangarna tjärvar på rören. Dra åt klämmorna när 
minst 4 centimeter av slangarna har pressats ovanpå rören.

8. Se till att alla klämmor på filter och kaminen är stängda innan du börjar fylla tunnan med 
vatten.

9. Starta inte uppvärmning av kaminen innan båda rören är under vattenytan!

10. En del smuts kan flöda ut ur kaminen när du fyller tunnan med vatten för första gången ...

11. När vattennivån är ovan kaminens rör kan kaminen tändas, torr björkved är att föredra.
Luftflödet till kaminen kan styras från askluckan genom att dra ut den ett par cm.
Kaminen värmer vattnet mycket snabbt så det kan vara lämpligt att sluta elda då 
vattentemperaturen ligger runt 28-30°.

12. Undvik överdosering av starka bakteriedödande medel som innehåller klor, då för stark 
klorering kan orsaka skador på bad och kamin. Ett klorfritt alternativ rekommenderas då kloret 
är mer anpassat för pooler med en temperatur runt 25°.

13. När tunnan skall tömmas på vatten skall även kaminen tömmas med hjälp av ventilen som 
sitter i det högra nedre hörnet på kaminen. Detta är mycket viktigt, särskilt på 
vintern eftersom det skyddar rör och kamin från frostskador.

Under uppvärmning och när tunnan inte används rekommenderas vårt isolerade lock, detta för 
barnsäkerhet men även för snabbare uppvärmning samt att förhindra att löv och smådjur faller 
med i vattnet.

OBS! Kaminen får under inga omständigheter eldas utan vatten, då finns risk att den 
smälter!!!!

Rengöring/Underhåll
Pooldelen rengörs med vanligt vatten, högtryckstvätt eller en fuktig trasa eller svamp.
Använd inte slipande eller starka rengöringsmedel. Försök inte att ta bort smuts med vassa 
föremål.
Träpanelen är vid leverans behandlad med träolja, fukt och sol gör att panelen snabbare torkar 
ur och bör oljas in 2-3 ggr/år för maximal livslängd.
Är tunnan klädd med Thermowood räcker det att olja in den 1 gång/år

Övriga frågor besvaras på mail info@pool-fritid.se eller på tel: 070-8877888


