
Polartunnan Elegante

Badtunna med eluppvärmning
Specifikationer & instruktioner
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1. Allmän information
Produktens bruks- och underhållsanvisning innehåller information 
om användningsområde, hantering, transport, montering, bruk och 
underhåll. Vid bruk och underhåll av produkten ska man utgå ifrån 
denna anvisning.

Vikt utan vatten: 240 kg 
Totalvikt inklusive vatten: 1890 kg
Kapacitet: 1650 L

Totalvikten inkluderar inte vikten av personer i badtunnan. Vid 
montering ska man säkra sig att golvet bär produktens totalvikt 
samt vikten av förmodade användare.
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FARA! 
Direkt fara!

FÖRSIKTIG!  
Potentiellt farlig situation.

OBSERVERA!  
Observera noggrant!

1.1 Symboler
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1.2 Definitioner

• Produkt – badtunna med elvärmare.

• Hantering – transport, montering eller underhåll av produkten.

• Bruk – användning av produkten efter korrekt hantering och 
montering.

• Montering – samling eller montering av olika delar.

• Transport – förflyttning av produkten från ett ställe till ett annat. 
Transport omfattar även lyft av produkten från ett ställe till ett 
annat.

• Övriga risker – risker som uppstår under bruk av produkten.

• Underhåll – handling som relaterar till rengöring, reparation eller 
ersättning av produktens delar.

• Operatör – person som har med transport, hantering, montering 
eller underhåll av produkten att göra.

• Garanti – tiden efter försäljning där Polhus ansvarar för  
produktens tekniska tillstånd. Garantin gäller i 36 månader  
efter köpet, förutom för delar vars garanti är 24 månader.

• Badtunna – den delen av badtunnan som fylls med vatten.

• Utrustning – filter, pump och värmeelement (se bild 1) som har 
monterats i badtunnan för att värma upp och rengöra vattnet i 
tunnan.



1.3 Varningar

Garantin gäller endast om man följer denna bruksanvisning och 
uppfyller kraven i denna. Produkten får endast hanteras och under-
hållas av operatörer som har läst denna anvisning och förstått dess 
innebörd. Operatörer måste vara minst 18 år gamla och ha förstått 
innebörden av anvisningen. Operatören måste använda skydds- 
utrustning.

Om det uppstår en farlig situation vid hantering eller bruk av produkten, 
måste alla aktiviteter strax upphöra. Vid behov, ring räddningstjänsten.

Montering och underhåll får endast utföras av operatörer som känner 
till och kan utföra de respektive arbeten. Om det görs förändringar i 
produktens konstruktion måste Polhus inspektera och bekräfta  
ändringarna.

Vid hantering, montering, underhåll eller bruk av produkten och  
dess delar måste man uppfylla alla nödvändiga statliga lagar och  
bestämmelser (utöver innehållet av denna anvisning) för att säkra 
användarnas säkerhet och garantins giltighet.

Garantin gäller inte om köparen har ändrat i produktens konstruktion 
eller har använt ickeoriginella delar utan Polhus godkännande.

Om ni har frågor rörande denna bruksanvisning ber vi er vända er  
till Polhus. 
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2. Användningsområde
Badtunnan är anpassad för utomhusbruk året runt. Vattnet i bad- 
tunnan kan värmas med elektriskt värmeelement. För användning  
av elektriskt värmeelement finns en särskild bruksanvisning.  
Det avhandlas inte i denna bruksanvisning.

Bruk av produkten till annat än sina ändamål är förbjudet.

FARA!
Bruk av produkten inomhus är strängt förbjudet.  
Sådan användning kan leda till allvarlig skada eller död. 

OBSERVERA!
Fel bruk av produkten kan skada produkten eller 
medföra tings- eller hälsoskada.

FÖRSIKTIG!  
Användning av icke-originaldelar kan medföra skada 
på produkten och livsfara.
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3. Transport och montering

3.1 Transport
Badtunnan transporteras på pall, stående på ena sidan.
Innan förpackningen öppnas bör man kontrollera att denna inte 
har skadats. Om du upptäcker skador, bör du ange dessa på 
transportdokumentet (CMR).

Avlägsna förpackningsmaterial av papp och plast från produkten 
innan montering. Ta ut all utrustning som har förpackats inuti 
badtunnan innan du vänder på den.

Förpackningens vikt är cirka 240 kg. Det krävs minst tre personer 
för att vända badtunnan i rätt läge. Om det är möjligt bör man
använda lyftutrustning. När badtunnan är i rätt läge kan man 
avlägsna pallen på sidan.

7



3.2 Montering
Efter öppningen av förpackningen bör du kontrollera att alla delar 
som framgår av bild 1 finns med. Om något fattas ber vi er skapa 
ett reklamationsärende på vår hemsida.

Förpackningen innehåller följande delar:
1. Badtunna i glasfiber
2. ThermoWood-panel samt särskilt utrustningsskåp
3. Filtersystem
4. Elelement
5. Pumpsystem
6. Kort slang (2 st.)
7. Filterbollar (filterelement)
8. 8. Lång slang (2 st.)
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Bild 1: Förpackningens innehåll
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Delar till badtunnan:
1. Öppning/ingång till filter- och värmesystem
2. Öppning/utgång från filter- och värmesystem
3. LED-lampor
4. Öppning till avlopp för vatten

Bild 2: Delar till badtunnan
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Korrekt monteringsföljd:
1. Avlägsna papp- och plastförpackning från de olika delarna.
2. Placera badtunnan på en i förväg förberedd plan och hård yta.
3. Avlägsna luckan till utrustningsskåpet. Skruva ut de runda  

skruvarna i luckans nedre hörn (visas med pil på bild 3) och 
lyft bort luckan.

Bild 3. Avlägsnande av lucka till utrustningsskåp
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Bild 4. Utrustningsskåpets innehåll

Utrustningsskåpets delar (se bild 4 och 5):
1. Öppning/ingång till filter- och värmesystem
2. Öppning/utgång från filter- och värmesystem
3. Metallfäste till elvärmare
4. Styrmodul till LED-lampor
5. 230V eluttag (3 st.)
6. Elskåp
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Strömförsörjning till utrustningsskåpet enligt bild 5 måste fram-
föras av behörig elektriker. Den elektriska delen av monteringen 
måste utföras enligt gällande regler och standarder.

Bild 5. Utrustningsskåpets innehåll
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1. Fäst en kort slang till öppning/utgång från filter- och värmesystem 
och drag åt klämman. 

2. Montera filtersystemet i utrustningsskåpet enligt bild 6. Utgå ifrån 
filtersystemets bruksanvisning. Filtersystemets monteringsbotten 
är inte nödvändig vid montering i utrustningsskåpet.

Bild 6: Montering av kort slang och filtersystem
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3. Anslut elvärmaren till den korta slangen som redan har monterats 
och drag åt klämman. Fäst elvärmaren i metallfästet. För närmare 
instruktioner hävisar vi till elvärmarens bruksanvisning.

Bild 7: Montering av elvärmaren
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4. Montera pumpsystemet i utrustningsskåpet enligt bild 8.  
Vid montering av pumpsystemet måste man utgå ifrån pump- 
systemets bruksanvisning.

Bild 8. Montering av pumpsystem
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5. Montera övriga slangar enligt bild 9. Drag åt klämmorna.
6. Anslut elvärmaren och pumpsystemet till uttagen i  
utrustningsskåpet (se bild 5).
7. Montera luckan till utrustningsskåpet och fäst skruvarna.
8. Fyll badtunnan med vatten.

Bild 9: Montering av slangar
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4. Bruk
Innan bruk av badtunnan bör du läsa igenom denna anvisning och 
kontrollera följande punkter: 

1. Kontrollera att monteringen har utförts korrekt (enligt denna anvisning)
2. Innan du slår på utrustningen bör du kontrollera att vattnet i 

badtunnan står minst 5 cm över öppning/ingång till filter- och 
värmesystem (översta öppningen).

3. Kontrollera att badtunnans avloppspropp är stängd.
4. Kontrollera att badtunnan inte läcker.
5. Kontrollera att slangarna inte läcker.
6. Kontrollera att badtunnan, utrustningen och slangarna däremellan 

har monterats korrekt. Se bild 3 till 10.
7. Kontrollera att temperaturen är passande för bruk. Använd 

bassängtermometer till detta. 

Användning av filtersystem, pumpsystem och elvärmaren bör ske enligt 
respektive bruksanvisning.

FARA!
Badtunnans utrustning får inte slås på  
innan tunnan har fyllts med vatten.
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Under tiden att elelementet värmer bör vattenförsörjningen vara 
säkrad. Rekommenderat vattentemperatur är 35-38 °C. Högre 
temperaturer kan ge anledning till hälsoproblem.

Om du önskar att behålla vattnet i badtunnan under längre tid och 
undvika att byta vatten efter varje användning, rekommenderar 
vi att använda bassängsalt eller Dutrion bassängtabletter enligt 
bruksanvisning. Använd inte grova material eller skarpa föremål 
till rengöring av badtunnan.

Om du inte använder badtunnan bör den täckas till. Det är inte 
tillåtet att sitta, stå eller gå på locket! På vintern får man inte låta 
vattnet frysa i utrustning eller slangar.

FÖRSIKTIG!  
Användning av klor eller andra kemikalier  
som inte har godkänts av Polhus kan medföra  
att garantin bortfaller.

FÖRSIKTIG!  
Felaktigt underhåll eller bruk kan medföra
att garantin bortfaller.
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5. Övriga risker
Övriga risker är risker som finns kvar efter att produktens säkerhets- 
åtgärder har tagits i användning.

FARA!
Lämna inte barn utan uppsikt i badtunnan  
eller dess närhet. Drunkningsfara!

6. Underhåll
Det rekommenderas att tvätta badtunnan efter varje användning. 
Badtunnan får rengöras med högtryckstvätt men man kan även 
använda hushållsföremål som trasor eller tvättsvampar.

Avbryt förbindelsen till elnätet innan underhåll, rengöring eller någon 
form av förändring i utrustningsskåpet. Underhåll av filtersystem, 
pumpsystem och elvärmare bör utföras enligt instruktionerna i 
respektive bruksanvisning.

FARA!
Våta ytor kan vara hala. Fara för skada!
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7. Garanti
För badtunnorna gäller 36 månaders garanti för material- och 
produktionsfel, förutom för utrustning som har 24 månaders garanti. 
Garantin gäller om användaren har läst produktens bruks- och 
underhållsanvisning och följer denna.

OBS! För produkter till kommersiell användning gäller andra garantier.

• Garanti gäller inte för fel som är karakteristiska för trä, som till 
exempel förändringar i färg, förändringar betingade av periodvis 
fukt, sprickor osv.

• Frostskador täcks inte, eftersom det vid korrekt bruk av produkten 
är möjligt att undvika sådana. Skador som har tillkommit till 
följd av extrema situationer eller andra extrema väderfenomen 
täcks inte av garantin.

• Vanligt slitage till följd av bruk täcks inte av garantin. Garantin 
täcker inte heller färgförändringar i badtunnans plastdelar som 
har åstadkommits av kemikalier eller solsken.

• Garantin täcker inte frätskador till följd av fel användning av 
kemikalier.

• Garantin täcker inte heller övriga kostnader som t.ex. byggnation 
eller rivning av terrass.

• Garantin täcker inte skador till följd av vatten som har trängt 
in i bubbelsystemet, eftersom sådana skador kan undvikas vid 
korrekt bruk.

• Garantin bortfaller om man på egen hand försöker ändra eller 
reparera produkten, eller om den inte används ändamålsenligt.

• Garantin gäller inte om produkten har förvarats i fel läge eller i 
fel miljö.

• Garantin gäller om köparen informerar leverantören inom rimlig 
tid (7 dagar) från det att felet har visat sig. Köparen skall klart 
beskriva vari felet består.
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