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Säkerhetsföreskrifter 

När du använder badtunnan är det mycket viktigt att följa lokala säkerhetsföreskrifter för att undvika 

eventuella risker för människors hälsa eller egendom. Instruktionerna nedan är rekommendationer som 

förhindra omedelbara faror. 

Denna badtunna inkluderar en kamin. Var försiktig när du eldar i den. 

För brandsäkerheten, placera badtunnan på ett avstånd om minst 4 m från en byggnad. 

Lämna aldrig badtunnan utan uppsikt under uppvärmning. 

När kaminen eldas är skorstenen och kaminen varma och kan orsaka brännskador om man rör vid dem. 

Badtunnan är avsedd för ett visst antal personer. Se till att antalet användare i badtunnan inte överstiger det 

tillåtna antalet så att den inte utsättas för övervikt. 

Hoppa aldrig in i badtunnan. 

Lämna aldrig barn utan tillsyn i badtunnan. 

På vintern ska du alltid tömma badtunnan och kaminen på vatten efter användning för att förhindra eventuell 

efterfrysning av vatten i badkaret eller dess rör. Att vatten fryser kan göra att badtunnan eller kaminen går 

sönder! 

Uppvärmning av badtunnan 

Eldning av spabadets kamin får börja först efter att badtunnan har fyllts med vatten. 

Vattnet får tömmas ur badtunnan först efter att glöden i kaminen är helt släckt. 

Innan du fyller badtunnan med vatten, se till att avtappningsventilen på badtunnan är stängd. 

Fyll badtunnan till en nivå där vattnet är cirka 10 cm över sektionen som finns ovanför spisen. 

Använd endast torr ved för att elda i spabadets spis. Kol kan inte användas. Använd aldrig papper för att tända 

ved eftersom det orsakar stora luftburna gnistor. 

För att värma upp vattnet snabbare är det lämpligt att täcka badtunnan med ett lock. 

Vid eldning i kaminen värm endast vattnet i badtunnan till ett rekommenderat maxvärde på + 41 °C. 

Eventuella askpartiklar som oavsiktligt släpps ut i vattnet vid uppvärmning av badtunnan kan avlägsnas med en 

vanlig kökssil. 

Underhåll av badtunnan 

Att rengöra och underhålla badtunnan regelbundet är viktigt både ur hygienen och det långa perspektivet för 

att bevara badtunnan. 

Det är att rekommendera att tvätta badtunnan efter varje användning. 

Det är lämpligt att duscha innan du använder badtunnan för att säkerställa en bra hygien i vattnet. 

Badtunnan kan tvättas med en högtryckstvätt och det är att rekommendera att använda ett vanligt 

hushållsrengöringsmedel och en mjuk trasa för att rengöra den. 

Inget hårt material, material med grov yta eller klorinnehållande rengöringsmedel ska användas för att rengöra 

badtunnan (kommer att orsaka missfärgning av badtunnan). 
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Sikkerhetstiltak 

Når du bruker badestampen, er det svært viktig å følge lokale sikkerhetsforskrifter for å unngå mulig 

risiko for menneskers helse eller eiendom. Instruksjonene nedenfor er anbefalinger som forhindrer 

umiddelbare farer. 

 

Denne badestampen har vedovn. Vær forsiktig når du fyrer i den. 

For brannsikkerhet, plasser badestampen i en avstand på minst 4 m fra en bygning. 

La aldri badestampen stå uten tilsyn under oppvarming. 

Når ovnen er i bruk, er skorsteinen og ovnen varm og kan forårsake brannskader ved berøring. 

Badestampen er beregnet på et visst antall personer. Pass på at antall brukere i stampen ikke overstiger det 

tillatte antallet, slik at det blir overvekt. 

Hopp aldri inn i badestampen, og la aldri barn være uten tilsyn i badestampen. 

Om vinteren må du alltid tømme stampen og ovnen for vann for å unngå frysing av vann og frostskader i stamp 

og rør. Frostskader kan føre til at stamp og vedovn går i stykker! 

 

Oppvarming av badestampen 

Oppvarming av vedovnen kan bare starte etter at stampen er fylt med vann! 

Vannet må kun dreneres ut av stampen etter at glørne i ovnen er helt slukket. 

Før du fyller stampen med vann, må du sørge for at avløpsventilen på stampen er lukket. 

Fyll stampen til et nivå der vannet er ca. 10 cm over ovnen. 

Bruk kun tørt trevirke til å brenne i vedovnen. Kull kan ikke brukes. Bruk aldri papir til å tenne ved, da det kan 

forårsake store, luftbårne gnister. 

For å varme vannet raskere, anbefales det å dekke til badestampen med et lokk. 

Ved brenning i ovnen må du bare varme opp vannet i boblebadet til en anbefalt maksimumsverdi på + 41 °C. 

Eventuelle askepartikler som ved et uhell slippes ut i vannet når du varmer opp boblebadet, kan fjernes med en 

vanlig kjøkken-sil. 

 

Vedlikehold av badestampen 

Regelmessig rengjøring og vedlikehold av stampen er viktig både i et hygieneperspektiv og i det lange 

perspektivet for å bevare badestampen. 

Det anbefales å vaske stampen etter hver bruk. 

Det anbefales å dusje før du bruker stampen for å sikre god hygiene i vannet. 

Badestampen kan vaskes med høytrykkspyler, og det anbefales å bruke et helt vanlig husholdnings-

rengjøringsmiddel og en myk klut for å rengjøre den. 

Bruk ikke noe hardt materiale, grovt overflatemateriale eller klorholdig vaskemiddel til å rengjøre stampen. Det 

vil kunne føre til misfarging. 
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Safety 

When using the hot tub it is very important to follow local safety regulations, in order to avoid any 
risks to human health or property. The instructions below are common – sense recommendations to 
prevent any immediate dangers. 
 
! Firing of the hot tub’s stove may begin only after the hot tub has been filled 
with water. 
! This hot tub is a product that includes a hearth. Please be careful when 
firing the stove. 

• For fire safety purposes, place the hot tub at a distance of at least 4 m from any building. Never leave 
the hot tub’s stove unattended while heating. 

• While the stove is being fired, the chimney and the stove are hot and may cause burns when 

• touched. 

• The hot tub is intended for accommodating a certain number of people. Make sure that the 

• number of users in the hot tub does not exceed the permitted number, or else the hot tub may 

• be subjected to excess weight. 

• When firing the stove, heat the water in the hot tub to a recommended maximum of + 41 °C. 

• Never jump into the hot tub. 

• Never leave children unsupervised in the hot tub. 

• The use of chlorine-containing detergents to wash the hot tub is prohibited. 

• Never use abrasive cleaning agents to clean the hot tub. 

• In winter, always drain the hot tub and stove after use to prevent any subsequent freezing 

• of water in the tub or its pipes. 
 
Heating the hot tub 
! Firing of the stove may begin only after the hot tub has been filled with water! 
! Water may be drained from the hot tub only after the embers in the stove have been fully extinguished! 

• Before filling the hot tub with water make sure that the drain valve of the hot tub is closed. 

• Fill the hot tub to a level where the water is approximately 10 cm over the section above the 

• stove. 

• sing only dry wood to fire the hot tub’s stove. Carbon can not be used. Use a pellet fuel 

• starter or lighter fluid to facilitate starting a fire. 

• To heat water faster, it is advisable to cover the hot tub with a lid. 

• It is recommend to heat the water in the hot tub to a maximum of + 41 °C. 

• Any ash particles accidentally released into the water when heating the hot tub may be 

• conveniently removed using an ordinary kitchen sieve. 

• Never use paper to light firewood, as this cause excessive airborne sparks. 
 
Maintenance of the hot tub 
Cleaning and maintaining the hot tub regularly is important in terms of both hygiene and the long – 
term preservation of the hot tub. 
NB! The instructions below are recommendations for users of the hot tub. 

• It is advisable to wash the hot tub after each use. 

• It is advisable to shower before using the hot tub, to ensure better hygiene in the water. 

• The hot tub may be washed with a pressure washer, and it is advisable to use regular 

• household detergents and a soft cloth to clean it. 

• No hard material or material with a rough surfase or chlorine-containing cleaning agents should be 
used to clean the hot tub (will cause discolouration of the hot tub). 

! In winter, always drain the water from the hot tub and stove 


