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Monterings- och bruksanvisning för badtunna i trä 
 

När badtunnan levererats undersök förpackningens tillstånd och kontrollera 
att den inte har yttre skador. Ifall förpackningen är skadad, 

gör en anmärkning på fraktsedeln (CMR). 

 

 

1. Badtunnan transporteras liggande på sidan, fäst på en transportpall. 

2. Ta bort emballageplasten och -kartongen innan du vänder badtunnan i rätt 

position. 

3. Ni bör helst vara tre personer för att vända badtunnan i rätt position. 

4. När badtunnan är i rätt position ta bort transportpallen. 

5. Badtunnan bör placeras på jämnt underlag som är i våg. Underlaget bör helst vara 

av betong, makadam eller annat hårt underlag. 

6. Även kaminen bör placeras på hårt underlag, på samma nivå som badtunnan (i 

enlighet med kaminens bruksanvisning). 

7. Försäkra dig om att både golvbrunnen och kaminens skyddslock är stängda innan 

badtunnan fylls med vatten. 

8. När badtunnan fylls med vatten för första gången kan lite skräp lossna från 

kaminen. 

9. Man får inte elda kaminen innan vattenrummet är fyllt. Kaminen får eldas först 

efter att hålet av det övre kaminröret (i badtunnan) är täckt med minst 5 cm vatten 

(se bilden i kaminens bruksanvisning). 

10. Kaminen bör eldas bara med ved. 

11. Tömma badtunnan på vatten när du är säkert på att elden i kaminen har släckts 

och glöden har slocknat. Öppna kaminens skyddslock att tömma kaminen. Det är 

särskilt viktigt på vintern för att undvika att rören och kaminen fryser sönder. 

12. Badtunnan får rengöras med högtryckstvätt eller med rengöringsmedel och 

svamp/trasa som används för rengöring i hushållet och badrum. 
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13. Badtunnan kan läcka något till en början, men vattnet får träet att svälla och 

läckagen upphör. 

14. När badtunnan har svällt klart bör man lossa lite på spännbanden för att undvika 

att de spricker. 

15. Badtunnan är utvändigt ytbehandlad med tjärolja och bör behandlas med träolja 

en gång om året. 

 
VARNING! 

  
Om man inte fyller på kaminen med vatten innan man börjar elda 

ska kaminen smälta! 
 

Man får aldrig elda kaminen innan vattenrummet är fyllt på vatten. 
Hålet av det övre kaminröret i badtunnan måste vara täckt med minst 
5 cm vatten innan man kan börja elda kaminen. Tömma badtunnan på 
vatten först efter du har försäkrat dig att elden i kaminen har släckts 

och glöden har slocknat. Öppna kaminens skyddslock 
att tömma också kaminen. 

 
Man får inte lämna vattnet inne i kaminen på vintern!  

Om kaminen är fryst får man inte börja elda den! 
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Varningar 

 

 Man får inte lämna barn nära eller inne i badtunnan utan 

vuxens övervakande! 

 Överdriven användning av kemikalier (t. ex. klor) kan 

orsaka hälsoproblem! Den rekommenderade 

koncentrationen av fri klor i badvatten är 0,6–1,0 ppm. 

 Locket på badtunnan (PVC-, makrolon-, uretan-) håller inte 

människans tyngd! Barn får inte kliva på locket eller hoppa 

på det! 

 Bara vuxna kan elda kaminen! 

 Kaminens frontpanel och skorsten blir heta när man eldar 

kaminen och man ska absolut inte röra dem med bara 

händer! 
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Garanti 
 
 

Badtunnor i trä har 24 månaders och kaminer 36 månaders garanti på material- och 
tillverkningsfel. Garantin gäller när användaren läst igenom produktens 
bruksanvisningar och håller sig till dem.  
 
OBS! Garantiperioden är inte samma för produkter som används för kommersiella 
ändamål.  
 
Garantin gäller inte för sådana eventuella fel som är typiska för trämaterial. Till 
exempel färgförändringar, fuktighetsförändringar, bildandet av sprickor och liknande. 
Normalt läckage i tunnan (en badtunna av helträ) som orsakas av normal 
träfuktighet omfattas inte av garantin.  
 
Garantin täcker inte normalt slitage som orsakas av användning. Skador som 
orsakats av handhavandefel (vid montering eller användning av badtunnan) skall inte 
kompenseras. 
 
Garantin täcker inte skador orsakade av frost, eftersom de kan undvikas genom rätt 
användning. Garantin täcker inte heller skador orsakade av åskan eller andra 
väderförhållanden. 
 
Garantin täcker inte eventuell korrosion på grund av felaktig användning av 
kemikalier.  
 
Garantin täcker inte indirekta kostnader, exempelvis konstruktion eller nedrivning av 
terrassen.  
 
Garantin täcker inte skador orsakade av vatten som har hamnat i bubbelsystemets 
pump. 
 
Garantin gäller inte om man har installerat badtunnan/kaminen fel (dvs. inte enligt 
bruksanvisningar). 
 
Om man försöker att åtgärda något fel på produkten själv eller om man inte 
använder produkten för avsedda ändamål gäller garantin inte längre. Garantin gäller 
inte heller om man förvarar produkten i fel position eller i olämpliga förhållanden. 
 
Garantin gäller om köparen meddelar säljaren felet inom en rimlig tidsperiod (7 
dagar). Köparen måste visa när och varifrån är produkten köpt och vad som är fel 
med produkten. 

 


