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Monterings- och bruksanvisning

Bästa kund!

Tack för att du har valt en badtunna från DenForm.

Denna monterings- och bruksanvisning är utformad för att du ska få största möjliga glädje av
din nya badtunna i många år framöver.

På de följande sidor kan du läsa hur din nya badtunna ska monteras samt hur enheten ska
skötas och underhållas för att hålla så länge som möjligt.

Skulle det uppstå några problem kan bruksanvisningen även ge dig

information om möjliga lösningar.

Förvara gärna bruksanvisningen tillsammans med kvittot eftersom dessa ska uppvisas om du
får problem med badtunnan som behöver undersökas av os.

Lycka till med din nya Badtunna!
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Generelt

Den vedeldad badtunna är endast avsedd att användas utomhus. Installera badtunnan efter
bruksanvisningen. Badtunnan är tillverkad av trä och är därför väsentligt påverkat av väder och
korrekt underhåll.

Badtunnan är lindad på en transport bas och bör placeras i rätt läge direkt efter leverans för att
undvika att den tar en oval form orsakat av dens vikt.

Vid användning av badtunnan se till att alltid fylla badkaret med vatten innan uppvärmning.

Underlag/ Placering av badtunnan

Vi rekommenderar att placera badtunnan på en bas förberedd för detta ändamål. Totalvikt med
vatten ligger runt 2.500kg. Basen kan göras av betong, olika byggstenar eller liknande.

Badtunnan har 2 eller 3 reglar i behandlat trä fästnad till sin bas som höjer badkaret tillräckligt för att
tillåta fri luftcirkulation under badkaret

Påfyllning och tömning badkaret

Badtunnan rymmer 1200-3000 liter vatten. Se till att fylla badkaret med vatten innan uppvärmning.
Den rekommenderade vattennivån är 10cm från den övre kanten.

Innan man fyller badkaret se till att utloppsventilen(hål) är stängd och i fallet med en batunna med
utvändig kamin att denna är ordentligt fastsatt.

Första gång det fyllas vatten i badtunnan behöver den expandera för att hålla tät. Detta kan ta från
några timmar upp till några dagar. I denna period måste tunnan vara ifyllt vatten vid alla tidpunkter.

Det finns olika sätt för att tömma badtunnan:

Badtunnor med inre kamin kan tömmas via utloppshålet. Se till att vattnet inte bygga upp under
badkaret när den töms.

För badtunnor med en yttre spis ska tömningen först gå via utloppshålet på kaminen och sedan
utloppshålet från badtunnan, för att få resten av vattnet ut.

Se till att elden i kaminen har slocknat innan man börjar tömma badkaret

Badtunnan har två eller tre justerbara bågar. Om badtunnan har varit oanvänd under en längre tid
och läcker vatten under påfyllning, använd skiftnyckel nr. 19 för att dra åt tunnbanden.
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Detta hjälper till att minimera läckage. När badtunnan har slutat läcka justera tunnbanden åter till
sitt ursprungliga läge.

Spis och brandsäkerhet

När man väljer platsen för badtunnan se till att brandsäkerheten säkerställs under uppvärmning.
Gnistor kan flyga ut ur skorstenen, som kan vara mycket farligt om material som lätt fattar eld finns i
närheten. Spetsen på skorstenen måste vara åtminstone 3 meter från dessa typer av material.
Använd torr huggit upp ved eller träklossar att värma spisen. Den rekommenderade längden för träet
är upp till 30 cm.

En tvådelad rostfri tenn skorsten ingår i badtunna- satsen. Montera skorstenen innan uppvärmning.

Inre kamin

Den inre kamin finns inuti i badtunnan. För att starta elden, placera några vedbitar på botten av
kaminen och använda tändvätska, tabletter eller papper. När träet riktigt har fattat eld, fylla kaminen
med ved. Se till röken blåses ut från skorstenen. Det finns ett sugrör i kaminen. Ventilen säkerställer
luftström till botten av kaminen. Kontrollera att sugröret alltid är fritt. Ta bort askan från botten av
kaminen före varje värmning. Använd en askaspada.

Separations gällret mellan spisen och sätena skyddar mot skållning. Rör inte någon del av kaminen
ovanför vattnet med bara händer eftersom detta kommer att brinna.

Yttre kamin

Den yttre kaminen är utanför badtunnan. Under upphettning börjar en passiv cirkulation i kaminen
och varmt vatten kommer att stiga upp.

Starta elden på samma sätt som i fallet med en inre kamin.

Se till att rörklämmorna är ordentligt åtdragna och att det inte läcker vatten från rören.

Placera kaminen på ett stadigt underlag för att förhindra att slangarna bortkopplas.

Ta bort aska från kaminen innan varje uppvärmning.

Användning, underhåll och säkerhet

Fyll tunnan med vatten. Se till att vattennivån är åtminstone 15cm ovanför spisytan i fallet
med ett inre spis och ovanför de övre rören i fallet av en yttre spis, före upphettning. Värma
vattnet till 37 grader. Detta kan ta mellan 1 och 5 timmar, beroende på starttemperaturen
på vattnet och temperaturen utomhus. Vi rekommenderar att täcka badtunnan under
uppvärmning för att minimera uppvärmningstiden.
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Vatten bör hållas inuti karet vid alla tidpunkter, även när det inte används, för att förhindra
torkning.

Använda locket för att förhindra löv och annat skräp från att komma in i badtunnan.
Uppvärmning går även snabbare med locket på.

Badtunnan behöver rengöras inifrån innan det återanvänds.

Badtunnan är behandlad med mörk Amello tjärolja som skyddar träet från bakterier och
solljus och ökar badtunnans livslängd. Vi rekommenderar att badtunnan behandlas med olja
minst en gång om året för att hålla utseendet och öka livslängden.

Vi rekommenderar att badtunnan ALLTID är täckt med ett trälock när det inte används för
att förhindra olyckshändelser.
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Garanti & Service

DenForms badtunnor är omfattat av 1års garanti och efterföljande 2 års reklamationsrätt.
Förvara kvittot eftersom eftersom dessa ska uppvisas vid evt. reklamation.

Garantin är endast giltig vid korrekt användning av badtunnan.
Garantin gäller inte äkta trädefekter som uppkommer över tiden, det vill säga förändring i
färg och sprickor orsakade av väderförhållanden.
Garanti gäller inte för badtunnans naturliga bär.
Garantin gäller inte om badtunnan har använts på fel sätt.
Garanti gäller inte frysskador.
Garanti gäller inte om kaminen brinner ut på grund av för lite vatten i badkaret.

Om en service skulle bli nödvändig maila direkt till nedanstående e-postadress så hjälper
servicepersonalet till att hitta en lösning på problemet.

Du vill bli kontaktat av DenForm Service inom 3 arbetsdagar.

OBS: Al service måste gå DIREKT genom DenForm!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DenForm serviceavdelning kontaktuppgifter:

DenForm Lux A/S

Att: Serviceavdelningen OBS: Alla returprodukter ska inkl. ifylld retursedel

Viborgvej 291 OBS: Retursedel kan laddas ner på www.denform.dk

DK- 8210 Århus V

Alla förfrågningar skickas till: service@denform.dk

Öppettider:

Serviceavdelningens öppetider: 10:00- 15:00. Se också www.denform.dk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Har du frågor som inte gäller montering och användning av ditt spabad är du välkommen att

kontakta vår försäljningsavdelning.

OBS: Uppges inte kopia av kvittot vid kontakt anses ett evt. servicebesök alltid ligga utanför
garantin.

Vi hoppas att du får många härliga timmar i din nya badtunna och du önskas MYCKET NÖJE!


