
Kaminens och skorstenens 
modell kan variera.

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING



Personantal: 4-6

Badtunnans höjd: 110 cm

Djup, min: 74 cm

Djup, max: 104 cm

Kamin: 30 kW

Badtunnans diameter:  170 cm

Vattenvolym, full tunna: 1330 l

Tekniska data:
Freetime Family
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Personantal: 8-10

Badtunnans höjd: 110 cm

Djup, min: 74 cm

Djup, max:  104 cm

Kamin: 45 kW

Badtunnans diameter: 200 cm

Vattenvolym, full tunna: 1850 l

Freetime Family XL

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING
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PW-SPA - GARANTI

Våra produkter är märkta 
med nyckelflaggan!

Dessa anvisningar baserar sig på standarden EN 17125.

Varningar och säkerhet

Badtunnans ägare ansvarar för att installations- och bruksanvisningarna följs. 

Drunkningsfara! Håll alltid uppsikt över barn som vistas i eller i närheten av badtunnan på 
grund av risken för drunkning och brandfara. Lägg alltid på locket på badtunnan av säker-
hetsskäl och för att minimera spillvärme när badtunnan inte används. En vuxen ska se till att 
ingen har oövervakat tillträde till badtunnan. För att undvika skador under användningen 
ska en vuxen alltid hålla uppsikt över barn.

Kvävningsrisk!         
Bassängen är endast avsedd för utomhusbruk och är utrustad med en förbränningsvärmare.

Man får under inga omständigheter hoppa ner i bassängen.

Risk för skador och inverkan på hälsotillståndet! När du använder badtunnan ska du  
alltid kontrollera vattnets temperatur innan någon stiger ner i bassängen. Den rekom-
menderade temperaturen för badvattnet är cirka 35–38 grader. Temperaturen får aldrig 
överskrida 40 grader. För små barn och om du vistas längre än 10 minuter i badtunnan 
rekommenderas lägre temperaturer. Om du är gravid ska vattnets temperatur sänkas och 
vistelsen i badtunnan förkortas. En för hög vattentemperatur ökar risken för fosterskador i 
början av graviditeten. Även andra begränsningar som gäller hälsotillståndet bör beaktas.

Det varma vattnet kan orsaka förändringar i hälsotillståndet. Var uppmärksam och kliv ur 
badtunnan om det känns obehagligt. Under ett längre bad ska du se till att upprätthålla 
vätskebalansen, eftersom kroppen avger rikligt med vätska i det varma badvattnet.

Att konsumera alkohol, droger eller mediciner innan eller medan du badar i bassängen kan 
orsaka medvetslöshet och drunkningsrisk.

Man får aldrig svälja badvattnet eller lägga kemikalier i vattnet medan någon badar i badtunnan.

Kom ihåg att badtunnans kamin och dess skorsten blir mycket heta och kan orsaka bränns-
kador eller brandfara om man inte följer anvisningarna och vidtar försiktighet.

OBS! Undvik att sitta i direkt närhet av röret som kommer från kaminen. Temperaturen på  
vattnet som kommer från kaminen via röret in i badtunnan kan stiga vid uppvärmning, speciellt 
då man eldar kraftigt. Genomföringarna får under inga omständigheter täppas till, inte ens 
tillfälligt då man har eld i kaminen. 

Personer som lider av hälsoproblem bör konsultera läkare innan de använder badtunnan.

Vi rekommenderar att trappor och andra hjälpmedel inte placeras i närheten av skorstenen 
så att du undviker att röra vid den heta skorstenen av misstag.

Läs denna installations- och bruksanvisning noggrant innan du installerar och tar i 
bruk badtunnan. I anvisningens varningar, instruktioner och försiktighetsåtgärder 
behandlas de vanligaste riskerna med aktiviteter i vatten, men de täcker inte alla 
risker och faror som kan uppkomma i olika situationer. Var uppmärksam, använd 
sunt förnuft och fatta goda beslut när du vistas i vatten. Spara denna information 
för framtida referens.



54

Transport av badtunnan

Badtunnan kan transporteras till exempel med en personbil med lätt släpvagn.  
Badtunnan Freetime Family med standardutrustning väger cirka 210 kg och  
Freetime Family XL cirka 255 kg. För att bära och flytta badtunnan   
behövs cirka 3-4 personer.

Installation av badtunnan

När du väljer var badtunnan ska installeras bör du beakta tunnans vikt. När tunnan 
fylls med vatten och folk badar i den väger tunnan cirka 1800 kg och XL-modellen 
2200 kg.

Innan du väljer tunnans placering ska du försäkra dig om brandsäkerheten genom 
att även kontrollera minimisäkerhetsavstånden till närliggande byggnader och 
andra brännbara material enligt den bifogade bilden. Lägg även märke till  
mängden avloppsvatten som uppstår när badtunnan töms och eventuella  
fuktskador som vattnet kan orsaka badtunnan eller närliggande byggnader.

Transportera eller förvara aldrig tunnan liggande på sidan eftersom ojämn 
belastning kan leda till att tunnans övre kant blir osymmetrisk.

2.1 Brandsäkerhet och säkerhetsavstånd

Badtunnan får inte placeras närmare än på 1 meters avstånd från byggnaders 
takfot eller annat brännbart material. Ändan på skorstenen ska placeras på minst 
3 meters avstånd från brännbart material. Om skorstenen är placerad i närheten 
av taket eller leds genom taket ska den isoleras och ändan sträcka sig minst en 
meter ovanför takfoten.

Om det finns en byggnad eller annat brännbart material i närheten dit det kan 
flyga gnistor rekommenderar vi att du skaffar ett gnistskydd som tilläggsutrustning.

Framför kaminen ska det finnas ett säkerhetsavstånd om 40 cm och på sidorna 
10 cm. (Se närmare instruktioner under Grund.) 

Installeras badtunnan på en terrass bör kaminen placeras på en säker plats med 
brandsäkra material under kaminen och framför eldluckan.

Kaminens skorsten och lucka blir heta vid uppvärmning, så var försiktig när du 
badar. Själva kaminen värms inte upp till högre temperatur än badvattnet

Kontrollera av brandsäkerhetsskäl att kaminen inte står i vägen och att barn 
inte kommer i närheten av den.n.

Till standardkorstenen kan du köpa gnistskydd och förlängningsrör.

Kontrollera lokala bygg- och brandsäkerhetsbestämmelser för att garantera att 
badtunnan placeras på en trygg plats.

När du använder kaminens standardslangar är avståndet mellan kaminen och bad-
tunnan säkert (1 m). Om du kapar slangarna rekommenderar vi att du installerar ett 
värmeskydd (tilläggsutrustning) på skorstenen för att garantera personlig säkerhet.

2.2 Grund

En behändig och hållbar grund för badtunnan och kaminen är t.ex. utjämnad 
makadam eller grus (tjocklek minst 20 cm). Gruset och underlaget ska släppa 
igenom vatten väl, så att grunden hålls torr. Det är bra om grunden ligger något 
högre än omgivningen. Ovanpå bädden kan man t.ex. lägga plana 
betongplattor eller gjuta en hel betongplatta. Badtunnan och kaminen ska ligga 
på samma plan. Kontrollera att kaminen står plant.

Under badtunnan är det bra att lämna en ventilationsspringa (7-10 cm) så att 
botten av tunnan hålls torr. Gräs och annan växtlighet bör tas bort under tunnan 
för när det växer kan det hindra träpanelen från att torka och andas.

Säkerhetsavstånd för badtunnan och kaminen (meter).
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2.3 Installation av badtunnan och kaminen

Ta bort lastpallen som är under badtunnan.

Installera badtunnan och kaminen på ett stabilt underlag.

Koppla in kaminen i tunnans slangar med hjälp av de medföljande 
slangklämmorna enligt anvisningarna. Om kaminen installerats fel kan det bli 
kvar vatten i kaminen eller slangarna. När vattnet fryser kan det skada kaminen.

Installera skorstenen och dess värmeskydd (tilläggsutrustning).

Vi rekommenderar att du installerar en slang för avloppsvattnet 
(ej standardutrustning) för att leda det till en lämplig plats längre bort från tunnan.

Badtunnan och kaminen ska installeras på samma plan. 
En dåligt installerad badtunna kan utgöra säkerhetsrisker.

Användning av badtunnan

3.1 Förberedelser

Sätt i bottenpluggen i tunnan och tömningspluggen på framsidan av kaminen. 
Försäkra dig om att kaminen står plant. Fyll tunnan med rent vatten som når 
minst 15 cm över den översta slangkopplingen innan du tänder kaminen. 
Så försäkrar du dig om att vattnet kommer åt att cirkulera ordentligt i kaminen 
och att kaminen inte tar skada. Om det bildats is i slangen under vinter, 
kontrollera att vattnet cirkulerar i kaminen innan du tänder den!

Om ni är många som badar samtidigt, fyll inte tunnan helt eftersom mycket 
vatten kommer att rinna över kanten. Att värma upp onödigt mycket vatten gör 
att det räcker längre att värma upp tunnan och förbrukar energi i onödan.

Om du använder kemikalier, klortabletter eller en klordoseringsbehållare, 
läs bruksanvisningarna på förpackningen noga. Eventuella kemikalier 
(tilläggsutrustning) får aldrig doseras manuellt medan någon badar i tunnan.

Om du använder annat än bruksvatten, kontrollera vid behov med lokala 
myndigheter att badvattenkvaliteten är tillräckligt hög. (Direktiv 2006/7/EY 
minimikrav för badvattenkvaliteten). När du använder naturligt vatten 
av badvattenkvalitet (inte dricksvatten) utan kemikalier ska du inte bada längre 
än en timme och uppvärmningen får inte räcka mer än 2 timmar för att undvika 
oönskade bakterier. För att vattnet ska värmas upp tillräckligt snabbt bör du 
använda locket.

Tänd aldrig kaminen innan badtunnan fyllts med vatten 
som når minst 15 cm över den översta slangkopplingen.

PW-SPA Freetime Family och Freetime Family XL
Ytterpanelens färg, kaminens och skorstenens modell kan variera.
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3.2 Uppvärmning

Innan du tänder elden, kontrollera att rostret är rent och sotningsluckan tömd.

Använd torra, lagom stora vedklabbar och se till att det brinner ordentligt 
i kaminen när du värmer upp vattnet. Veden bör fyllas på med 15-20 minuters 
mellanrum. Fyll inte eldstaden för full med ved.
Undvik blöt ved eller ved av dålig kvalitet, eftersom den bildar sot och beck i 
skorstenen. Även alved sotar igen skorstenen mer än andra träslag. Elda aldrig 
med tryckimpregnerat virke eller t.ex. byggavfall

Du kan använda tändvätska eller en braständare för att tända elden. 
Använd inte andra brännbara vätskor när du tänder eftersom de kan medföra 
gasbildning och orsaka en explosion!

Blanda om i vattnet under uppvärmningen för att uppnå jämn vattentemperatur 
och innan du mäter vattentemperaturen. Håll i övrigt badtunnans lock på plats så 
värms vattnet snabbare och du sparar tid och energi.

Då temperaturen har nått cirka 30 grader kan du fylla på med mindre ved 
så att vattnet inte blir för varmt.

Rekommenderad badtemperatur ligger kring 35-38 grader. Temperaturen bör 
aldrig överskrida 40 grader. För små barn och när du badar längre än 10 minuter 
rekommenderas lägre temperatur.

Rökmängden kan reduceras genom att reglera luftintaget på kaminen 
samt använda huggen och torr ved.

Medan du badar, kontrollera att kaminens asklåda inte fylls med aska ända  
upp till rostret eftersom rostret kan överhettas och ta skada.

3.3 Efter användning

Kontrollera att elden och glöden i kaminen har slocknat helt innan du börjar 
tömma tunnan på vatten. Dra ur pluggen på kaminen och i badtunnan och töm 
ur vattnet. Kontrollera att vattnet rinner ut dit du vill.

Töm alltid kaminen på aska efter användning.

Tvätta badtunnan efter användning enligt anvisningarna för underhåll 
(se Underhåll av badtunnan).

Täck den torra och rena badtunnan med locket tills nästa användning.

3.4 Användning på vintern

Innan du använder badtunnan vintertid, kontrollera alltid att det inte finns fruset 
vatten i tunnan, rören eller kaminen eftersom detta kan leda till att kaminen tar 
skada. Försök aldrig smälta eventuell is i kaminen/rören genom att elda i 
kaminen. Kaminen kan smälta och förstöras om vattnet inte cirkulerar ordentligt.

Observera att det räcker längre och att det krävs mer ved för att värma upp 
badtunnan på vintern. Värmelocket som finns som tilläggsutrustning snabbar upp 
uppvärmningen och håller vattnet varmt längre.

Om du badar på vintern, använd en mössa eller annan huvudbonad 
för att undvika att bli förkyld.

Badtunnans lock håller inte för stora mängder snö. Sopa bort snön från locket 
regelbundet.

Efter användning, töm badtunnan, slangarna och kaminen extra noggrant på 
vatten för att förhindra att de fryser, vilket kan orsaka skador.
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Underhåll av badtunnan

Bassäng och lock
Tvätta plastdelarna med ett milt rengöringsmedel. Skölj med rikligt med vatten och 
torka. Du kan desinficera tunnan vid behov. Plastdelarna kan även rengöras med 
högtryckstvätt. Använd inte grova eller hårda material för att rengöra badtunnan.

Träklädsel
Ytor som utsätts för väder och vind året om ska ytbehandlas årligen eller efter 
behov. Träpanelen ska ytbehandlas med lämpliga produkter. Vi rekommenderar 
att du använder Teknos Woodex Aqua Classic-lasyr eller Woodex Aqua Wood 
Oil-träolja enligt produkternas bruksanvisningar. Mer information om   
ytbehandlingsmedlen se www.teknos.fi 

Skorsten och kamin
Med tiden samlas det sot i kaminen och skorstenen. Sota vid behov.

Rostret slits och behöver bytas med jämna mellanrum för att undvika 
större skador.

Övriga delar
Kontrollera hur spänt badtunnans metallband sitter. Träet expanderar vid fuktigt 
väder och då behöver tunnbanden lossas. Vid torrt och varmt väder krymper 
träet och då är det bra att spänna tunnbanden.

Kontrollera slangarnas skick och att slangklämmorna sitter lagom hårt. Byt ut 
delarna vid behov.

Återvinning av badtunnan

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.
Anvisningen följer kraven i standarden EN-17125.

PW-SPA-GARANTI

Vi beviljar våra PW-SPA-badtunnor en 2 års allmän garanti för material- och 
fabrikationsfel. Garantin förutsätter att produkterna installerats och underhållits 
på det sätt som installations- och bruksanvisningen förutsätter.

För PW-SPA-badtunnor som är i kommersiellt bruk beviljas en 6 månaders 
garanti för material- och fabrikationsfel. Med kommersiellt bruk avses 
uthyrningsverksamhet. 

Garantin gäller från inköpsdagen.

Badtunna:
Garantin för badtunnans bassängdel i plast är 10 år.

För badtunnans trädelar beviljar vi en allmän garanti för material- och 
fabrikationsfel, förutsätt att badtunnan installerats och underhållits enligt 
installations- och bruksanvisningen.

Kamin:
Den allmänna garantin för kaminen är 2 år. För kaminen på badtunnor som är 
i kommersiellt bruk beviljar vi 1 års garanti. Garantin gäller inte rostret.

Garantin gäller dock inte:
• fel som uppstått vid installationen
• om träpanelen får färgändringar, sprickor, skador som orsakas av variationer  

i luftfuktigheten eller andra fel som är typiska för trämaterial
• slitage som uppstår vid normal användning
• skador som uppstår vid felanvändning
• frysskador
• skador som orsakas av kemikalier
• skador som orsakas av brist på regelbundet underhåll enligt   

bruksanvisningen.

Garantin täcker inte indirekta kostnader som uppstår vid reparation 
av material- eller fabrikationsfel.

Om du upptäcker ett produktfel, kontakta försäljaren omedelbart 
skriftligen och bifoga en bild.

Märkning Del av badtunnan Avfallssortering
Träpanel, faner, övriga trädelar; 
badtunnans ytterpanel, 
stommen 

Kontrollera återvinningen hos 
din lokala avfallshanterare

Tryckimpregnerat trä; 
träreglar

Kontrollera återvinningen hos 
din lokala avfallshanterare

HDPE (polyeten); 
bassängens plastdel

Kontrollera återvinningen hos 
din lokala avfallshanterare

Polystyren (EPS); 
värmeisolering 

Kontrollera återvinningen hos 
din lokala avfallshanterare

PVC-plast; 
rördelar 

Deponiavfall

Metalldelar; tunnband, slan-
gklämmor, genomföring, kamin

Metallåtervinning



www.plastweld.fi

PW-SPA-badtunnor tillverkas av:

Plastweld Oy
Koivusillantie 82
66440 Tervajoki
Tfn 020 730 5900

Våra produkter och reservdelar kan köpas hos återförsäljare eller i vår webbshop: www.plastweld.fi


