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INSTRUKTION FÖR ATT ANVÄNDA EN BADTUNNA I TRÄ 
 

1. För att upprätthålla tätheten hos badtunna finns det vanligtvis två eller tre ringar av rostfritt stål runt. Under 

transporten kan ringarna lossna, därför är det nödvändigt att kontrollera och skruva åt dem vid behov. 

2. När du använder badtunna för första gången är det viktigt att fylla badtunna upp till 90 cm vatten. Alla följande 

gånger räcker det att fylla badtunna upp till 80 cm vatten. 

3. 90 cm vatten för första gången är nödvändigt för att tvinga fram hela träutvidgningen på grund av fukt. Trä 

genererar stora expansionsstyrkor. 

4. Följande två eller tre timmar är mycket viktiga. Under denna tid når träet sin största expansion, därför behövs det 

för att kontrollera processen och att lossa rostfria stålringarna enligt expansionen. 

5. Om det behövs för att lossa ringarna i rostfritt stål, vänligen vrid skruven 180 grader moturs en gång. Om virket 

fortfarande expanderar, upprepa denna åtgärd igen. I alla fall räcker två gångers vridning. 

6. När träet stoppar expansionen eller ringarna är för lösa, vänligen dra åt dem till standardläget. 

7. Observera att det tunga träläckaget förväntas i 1 till 5 dagar. Om badtunna är gjord av gran, minskar läckan till 

ett minimum på 1-2 dagar. Om den är tillverkad av lärk minskar läckan till ett minimum på 5 dagar. 

8. Filtren (ett sandfilter och UVC-filter) används för att rengöra vattnet. Sandfiltret tar bort de organiska partiklarna 

och UVC-filter dödar bakterierna som utsätter dem för ultraviolett ljus. Det sägs att genom att använda dessa två 

filtersystem tillsammans minskar behovet av vattenkemikalier upp till 80%. Om du fortfarande känner att det behövs 

tillsättas vatten, använd gärna AquaFinesse badtunna vattenvårdsbox (användarmanual) som finns på TimberIN 

och andra webbplatser. Vi rekommenderar att du använder långsam spridning av Trichloroisocyanuric syra tabletter 

innehållande högst 20 g syra per 2000 l vatten. Lägg till surfplattan som föregående hade gått (spridd). Ovan 

beskrivna vattenunderhållsprocess rekommenderas och är säker. Använd andra kemikalier och metoder på egen risk 

och detta täcks inte av garantin med våra badtunnor. Vänligen filtrera vattnet upp till 35 ° C och håll filtret 2 min 

bort. När filtreringsprocessen är klar placerar du filtret under trälådan som vanligtvis levereras tillsammans med 

filtren. 

9. Observera att trä är ett naturligt material som expanderar och krymper beroende på fuktändringarna. 

Träsprickning, missfärgning och annan förändring är inte defekterna och omfattas därför inte av garantin. Vänligen 

kontakta säljaren om hur du korrekt underhåller badtunna. 

 

https://www.aquafinesse.com/wordpress/wp-content/uploads/AQUAFINESSE-HOT-TUB-BOX-MANUAL-USA-WEB.pdf
http://www.aquafinesseone.com/wp-content/uploads/2011/01/AF_Manual_Spa_03_2010.pdf
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INSTRUKTION FÖR ATT ANVÄNDA EN BADTUNNA AV 

FIBERGLAS ELLER POLYPROPYLEN 

 
1. Glasfiber-badtunna ska placeras på en platt, stabil, solid bas. 

2. Vi rekommenderar alltid att man lägger polystyrenlagret under plastbadtunna. Det minskar energiförlusten och 

underlättar vattnet. Det behövs inte för glasfibermodeller. 

3. Man bör fylla badkaret med 90 cm vatten eller ovanför spisens anslutning innan branden startas. 

4. Värmaren måste startas strax efter att vattnet täckte den nedre delen av skorstenen, annars kommer de fiberglas 

badtunas väggar att deformeras (inte garantin är fallet). 

5. När man värmer upp vattnet i badkaret måste man röra om vattnet ibland. Man kan använda i badkaret när 

temperaturen i vattnet når 38-42 grader Celsius. 

6. Innan du använder badkaret rekommenderas att du använder duschen. Vi rekommenderar att du använder duschen 

innan du använder badtunna (vatten håller sig friskt längre). Vatten bör bytas efter behov. 

7. Vatten frigörs genom att skruva loss dräneringsventilen efter användning. 

8. Glasfiberkaret ska tvättas. Det är tillåtet att använda alla desinfektionsmedel som är godkända av 

sanitetsmyndigheterna. 

9. Askan från värmaren tas bort med hjälp av en spade och rake. 

10. Filtren (ett sandfilter och UVC-filter) används för att rengöra vattnet. Sandfiltret tar bort de organiska partiklarna 

och UVC-filter dödar bakterierna som utsätter dem för ultraviolett ljus. Det sägs att genom att använda dessa två 

filtersystem tillsammans minskar behovet av vattenkemikalier upp till 80%. Om du fortfarande känner att det behövs 

tillsättas vatten, använd gärna AquaFinesse badtunna vattenvårdsbox (användarmanual) som finns på TimberIN 

och andra webbplatser. Vi rekommenderar att du använder långsam spridning av Trichloroisocyanuric syra tabletter 

innehållande högst 20 g syra per 2000 l vatten. Lägg till surfplattan som föregående hade gått (spridd). Ovan 

beskrivna vattenunderhållsprocess rekommenderas och är säker. Använd andra kemikalier och metoder på egen risk 

och detta täcks inte av garantin med våra badtunnor. Vänligen filtrera vattnet upp till 35 ° C och håll filtret 2 min 

bort. När filtreringsprocessen är klar placerar du filtret under trälådan som vanligtvis levereras tillsammans med 

filtren. 

11. Observera att trä är ett naturligt material som expanderar och krymper beroende på fuktändringarna. På grund 

av åldrande kan glasfiber något ändra färgen (viss missfärgningsnivå kan vara synlig), kan de små prickarna visas 

på ytan av glasfiber på grund av nötning. Nämnda träsprickning, missfärgning och annan förändring är inte 

defekterna och omfattas därför inte av garantin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aquafinesse.com/wordpress/wp-content/uploads/AQUAFINESSE-HOT-TUB-BOX-MANUAL-USA-WEB.pdf
http://www.aquafinesseone.com/wp-content/uploads/2011/01/AF_Manual_Spa_03_2010.pdf
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EN GUIDE TILL ATT ANVÄNDA VÄRMAREN 
EN VEDELDAD VÄRMARE 

 

Tända  

1. Den interna vedeldade värmaren kan inte tändas förrän den är minst hälften täckt med vatten. Den externa 

värmaren måste täckas med vatten tills det högre inloppet innan den tänds. Glöm inte att ta bort skyddsfilmen från 

metalldelar innan du tänder värmaren. 

2. Ved måste placeras i en värmare vertikalt. Papp eller brandfarlig vätska används för att starta en brand. 

Värmebränseltyp - torrt trä, bränslebriketter. 

3. En genomsnittlig vattenvärmningshastighet (2000 liter) - 8 grader Celsius per timme. Beroende på 

utomhustemperaturen når vattnet 38 grader Celsius på 2-3 timmar under den varma säsongen och kan ta upp till 4-6 

timmar under den kalla säsongen. 

4. Vattnet värms snabbare när badtunna täcks. Vattentemperaturen mäts med termometern. 

Förvaring och underhåll 

1. Det rekommenderas att dränera vatten från badtunna för både inre och yttre värmare om temperaturen ligger 

under fryspunkten eftersom det kan orsaka skador på metallen. 

2. Ventilen på botten av badtunna används för att tappa vattnet. 

 

Användbara tips och vanliga misstag 

1. Rör inte vid skorstenen eller metalldelarna när värmaren används - det kan orsaka allvarliga skador. 

2. Använd värmelocket för att reglera vattentemperaturen. 

3. Se till att värmaren är täckt med vatten (se steg 2) innan du tänder den. 

4. Värmare stoke strängt förbjudet någon typ av kol. 

Huvudsakliga garantivillkor 

1. Du måste bevara badtunna och dess delar, annars är garantin inte berättigad. 

2. Den inre värmaren kan inte tändas förrän den är minst hälften täckt med vatten. 

3. Den externa värmaren måste täckas med vatten tills det högre inloppet innan den tänds. 

4. När den inte används, under den kalla säsongen, bör vatten tappas från badtunnas externa eller inre värmare 

för att förhindra eventuella skador på värmaren. 

5. Om det finns några skador, kontakta säljaren. Foton och videoklipp är nödvändiga för att utvärdera skadan 

och ytterligare åtgärder. 

6. Om vattenkemikalier eller salter används kommer rostfritt stål av 316-typ att behövas. Detta alternativ kan 

väljas under varje modell på TimberIN-webbplatser. När detta alternativ väljs, kommer kunden att få 

värmaren som huvudbyggnadselement som konstant utsätts för badkarets vatten kommer att vara gjorda av 

316 stål. Gäller inte massagestrålar. Också inte tillämpligt på alla andra metall- eller icke-metalldelar som 

inte ständigt utsätts för badkarets vatten. Användning av kemikalier eller salter med 430 ståltyp kommer att 

leda till permanent skada som inte kommer att bli föremål för garanti. Med tiden kan små korrosionsliknande 

prickar vara synliga på 316 typ av ståldelar på grund av oxidation och konstant användning. Detta kommer 

inte att resultera i en permanent defekt som orsakar läckage av vatten från kaminen, vilket skulle innebära 

att karet inte längre kan tjäna sitt syfte.  
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DEN ELEKTIRKSA VÄRMAREN 
 

Efter mottagning av badkaret med den elektriska värmaren måste kundens lokala elektriker inspektera det innan 

han använder det för första gången. Den certifierade elektrikern bör inspektera om den elektriska värmaren inte 

skadades under transporten, även om värmaren installerar uppfyller de lokala ländernas krav på 

elinstallationsarbeten. 

 

Som standard installerar och erbjuder vi den elektriska värmaren 6 kW. Vi installerar det baserat på kundens 

tidigare givna krav antingen på enfas 220 V 32A eller 3 faser 380 V 16A (detta kan variera beroende på 

situationen och den elektriska värmaren). Kunden förstår klart och hade redan verifierat att den elektriska 

värmaren av sådan kraft och elektrisk installation kommer att vara lämplig för dess egendom. Företaget TimberIN 

ansvarar inte för kostnader som behövs för att ändra den elektriska installationen av kundegenskaperna för att 

köra nämnda värmare. Kraften hos de elektriska värmare varierar från 3 till 18 kW. 

 

Två värmeelement finns: Incoloy och Titanium. Det maximala klor- och kloridinnehållet i Incoloy-

värmeapparater är som följer 3,5 mg / l och 250 mg / l. Det maximala klor- och kloridinnehållet i Titan-

värmeapparaterna är följande 3,5 mg / l och 35000 mg / l. Om kunden inte tidigare nämnde de nödvändiga 

innehållsvärdena kommer Incoloy-värmeapparater att installeras som standard. Underlåtenhet att uppfylla det 

nämnda innehållet upphäver produktens garanti. Mer information: https://www.pahlen.com/our-products/pool-

heating/electric-heaters/aqua-compact/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pahlen.com/our-products/pool-heating/electric-heaters/aqua-compact/
https://www.pahlen.com/our-products/pool-heating/electric-heaters/aqua-compact/


 

 
www.badetonneholz.de │ www.bainnordiques.fr │ www.vildmarksbadtre.dk │ www.hottubhouten.nl 

www.badestampselges.com │ www.vascatinozzabotte.it 

Updated 01 20 2017                               
 

 

 
PELLETSVÄRMAREN ANVÄNDS FÖR BADTUNNOR OCH 

BASTUR 
 

INTRODUKTION 

Brännarens bruksanvisning är avsedd att informera användaren om brännarens struktur, 

driftsförhållanden och grundläggande egenskaper. Monterad på en fast panna med fast bränsle kommer 

den automatiskt att bibehålla den önskade temperaturen på värmesystemet, varmvatten, bastu eller 

badtunna. Användarens arbete som pannutvecklare minimeras. En korrekt avstämd brännare kommer 

aldrig att generera överskott av termisk energi och arbetet med den integrerade Wi-Fi-modulen 

kommer enkelt att tjäna från alla mobila enheter med Internet-åtkomst. 
 

HUVUDFUNKTIONER 

• Brännförbränningskammaren är tillverkad i värmebeständigt rostfritt stål i chromnikel, som är 

frätande, icke-magnetiskt och lämpligt för användning i korrosiva miljöer upp till 1100 ° C. 

• En kraftfull fläkt i slutet av arbetet tar bort alla slagg från pellets av lägre kvalitet. 

• Närvaron av en intern propell hindrar lågan att försöka resa bakåt och gör att brännaren fungerar 

smidigare. 

• Färgkontrollskärm, meny på de populäraste främmande språken (valfritt). 

• Automatisk tändning och släckning, trestegs effektmodulering + standby. 

• Förbrännings- och pannskydd. 

• Låg energiförbrukning. 

• Möjlighet att ansluta till Wi-Fi och övervaka och kontrollera brännarens funktion var som helst i 

världen. 
 

BURNER TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH DIMENSIONER 

Burner Modell BioFlame 25 

Nominell effekt kW  25 

Uppvärmt område upp till m² 200 

Maximal pelletsförbrukning i kg / h 5 

Brännarens längd till monteringsflänsen mm 300 

Brännarens bredd mm 270 

Brännarens höjd mm 300 

Elektronikboxens djup mm 95 

Elektronikboxens bredd mm 160 

Elektronikboxens höjd mm 300 

Ugns längd från dörren mm 170 

Ugns bredd mm 150 

Ugns höjd mm 150 

Strömförsörjning 230 V AC; 50Hz ± 5%  

Grad av skydd IP 20  

Bränsletyp träpellets 6-8 mm i diameter  

 



 

 
www.badetonneholz.de │ www.bainnordiques.fr │ www.vildmarksbadtre.dk │ www.hottubhouten.nl 

www.badestampselges.com │ www.vascatinozzabotte.it 

Updated 01 20 2017                               
 

 

SÄKERHETSKRAV 

• Brännare och annan utrustning, eluttaget måste vara jordat. 

• Andra bränslen är förbjudna (utom träpellets med en diameter på 6–8 mm) 

• Säkerställ tillräckligt med värmeskorstenens drag - 20 Pa. 

• Det är förbjudet att reparera brännaren själv utan strömavkoppling eller otillräcklig kylning av 

eldstaden (när eldstaden repareras). 

• Det är förbjudet att använda brännaren med brännarhöljet avlägsnat. 

• Det är förbjudet att använda brännaren med ett läckande bränsletillförselsystem. 

•  Använd inte brännaren inte för det avsedda syftet. 

• Tappa inte, punktera eller rotera facklan under transport eller hantering. 

 

 

ÖVRIG VIKTIG INFORMATION 

• För att komma igång med brännaren måste vi först ansluta nätsladden till ett eluttag. 

• Det andra jobbet vi måste göra är att fylla den externa bränsletransportören med pellets. Efter att 

ha laddat pelletsen i deras dedikerade behållare, tryck på "meny" -knappen för att öppna 

"användarmenyn". Använd sedan nedåtpilen för att gå till objektet "Manuell" tills det är markerat 

med rött. Tryck sedan på högerpilen för att komma till denna punkt. I det nyöppnade fönstret, med 

hjälp av "upp" -knappen, placerar vi en bock (aktivera) en extern transportör. Transportörskruven 

börjar rotera och lyfta pelletsen medan timern börjar visa hur länge transportören arbetar i detta 

(manuella) läge. Det tar vanligtvis 200 sekunder innan transportören fylls. När de första pelletsen 

börjar smulas genom den flexibla slangen in i brännaren slutförs manuell lastning av transportören 

genom att trycka på "menyknappen" två gånger. 

• När pelletsen i bränsletanken har slut, sjunker även pelletsnivån i matningsskruven. 

Tändningsprocessen för brännaren kommer att ladda låg nivå av pellets, eller till och med laddas 

inte alls. Därför är det nödvändigt inte bara att fylla tanken med pellets utan också att fylla 

bränsletillföringsskruven helt. Skruvkabeln med kontakten på baksidan dras ur brännarens 

automatiseringsuttag och ansluts direkt till hushållets (220 V) eluttag. Propellermotorn startar utan 

att stoppa. När de första pelletsen har börjat smulas in i brännaren, vänta i ytterligare 5-10 sekunder 

och, efter att du har tagit bort sladden från hushållets eluttag, återför den till det dedikerade 

bränsleskruvuttaget i brännarens automatiseringshus. 

• På grund av överflödet av pelletstillverkare och de råvaror de använder, bränner inte alla pellets 

jämnt. Ju mer träpellets är med onaturliga föroreningar (oskalat trä, strimlade möbler, halm), desto 

större är sannolikheten att brännaren samlar slagg. Detta kan motverkas genom att öka luftflödet 

för brännarfläkten, men det ökar också utblåsningen av ofullständigt brända pellets i pannan. Det 

rekommenderas därför att ta bort och rengöra den perforerade brännarplattan minst en gång i 

månaden. Om det finns ask i botten av ugnen under den borttagna plattan, ta bort dem också. Alla 

dessa uppgifter utförs efter att brännaren har stängts av och brännaren har svalnat. 
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DRIFTSMILJÖPARAMETERS: 

 

Vattentemperatur: + 5 ° C ~ + 40 ° C; 

Relativ luftfuktighet: <90%, utan att nå daggpunkten; 

Atmosfäriskt tryck: 86 ~ 106 kPa 

Höjd: Överskrid inte 1000 m. 

Vibrationer: 10Hz <f <57Hz, Amplitude får inte överstiga: 0,075 mm 

57Hz <f <150Hz, accelerationen kan inte överstiga: 1G (enligt IEC 60068-2-6) 

 

GARANTI 

Garantin gäller endast med köpbevis (faktura och försäljningsavtal). 

Garantin ges i 24 månader från inköpsdatumet för individer. 

Garantiperioden är 12 månader från köpdatumet för juridiska personer. 

OBS! Garantin gäller brännare som är anslutna till Internet och tillverkaren har rätt att utföra 

övervakningen. 

 

Reparationer ska utföras i enlighet med gällande garantiserviceföreskrifter i Litauen. Garantitjänster 

inkluderar reparation av defekter eller andra fel orsakade av tillverkarens fel. 

 

Garantin gäller inte: 

• Om brännaren har designats om; 

• Om kunden har ändrat inställningarna för service (fabrik); 

• Om tillverkaren inte har onlineåtkomst till kundens brännare; 

• Garantin täcker inte naturligt slitna delar av badtunna eller bastubrännaren. 

 

 

Mer information om hur man använder brännaren: https://mailchi.mp/e9e0248ab9ca/hot-tub-with-

pellet-heater-user-manual 

 

 

 

 

https://mailchi.mp/e9e0248ab9ca/hot-tub-with-pellet-heater-user-manual
https://mailchi.mp/e9e0248ab9ca/hot-tub-with-pellet-heater-user-manual
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VARMTUBBETILLBEHÖR 

NEDAN ÄR ANVÄNDARHANDBOKSIDORNA FÖR TILLBEHÖR 
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SAND FILTRATION SYSTEM 
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AQUAFINESSE HOT TUB WATER CARE BOX 
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White gasket 

Black gasket 

47 mm 

 
LED LIGHT, CONTROLLER / TRANSFORMER 

 

LED light gives pleasant effect. The most popular choice is 2-3 units. Wall insulation is necessary 

to make a proper installation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USAGE OF THE LIGHT: 

1. Connect all couplings and accessories, before connecting the equipment to the grid.  

2. To shut down the light, after you’ve finished using hot tub, hold the button to turn the 

light off, press it again to turn it back on. 
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS 

 

Read all information before assembling/usage. 

1. Drill a ø 47 mm hole for the light. Refinement might be needed, in that case use sandpaper 

or a file. 

2. The light can be used with wall thicknesses up to 60 mm. 

3. Thread the wires through the hole. Assemble with the white gasket under the crown of the 

lamp. Also use silicone on the surface that will lie against the wall in order to prevent any 

leaks due to possible irregularities. NOTE! Remove the crown from the light before 

beginning assembly, put it back after the silicone has dried. 

4. The black gasket is put on from behind and then the nut is tightened over it. Attach the nut 

using hand force only and wipe away excess silicone from the inside. 

5. The control panel is assembled outside the spa/bath/pool in the same way as the light, but 

without the use of silicone. Largest diameter is 35 mm, thus use a ø 35 mm hole saw. NOTE! 

Applies only if you have a control panel. Warning! The control panel is not be mounted 

inside the bath or in a place where it will be regularly exposed to water. 

6. Connect the PCB output cable from the light to the control panel. 

7. Put the transformer somewhere safe and connect the power cable from the control panel to 

the transformer. 

8. Connect the transformer to the grid and test the light according to the manual. 
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AIR BUBBLE SYSTEM 
 

 
A powerful bubble system that also has a nice massage effect. A special pump blows streams 

of air into the water through 6 (HT150) special air vents. The system also includes check valve, 

hose, connections, pressure switch for the air blower. 

 

BUBBLE SYSTEM PARTS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USING A HOT TUB WITH BUBBLE SYSTEM IN 

THE WINTER 

If you have a hot tub equipped with a bubble system and 

you intend to use it in the winter, then the hose and air 

jets have to be protected from freezing. When the air 

blower isn’t operating but there is still water in the hot 

tub then the hose will fill with water all the way up to 

the check valve. REMEMBER to start the air blower 

after 15 minutes maximum, so that the water in the hose 

does not have time to freeze. When the hot tub is drained of 

water the water in the hose can be removed by starting the air blower. Let the water drain from the hot 

tub and repeat the procedure at least three times. The base of the bubble system for the HT150 has 12 

holes for air vents, which are screwed into a lower part (see picture). Note! Use Silicone or an equivalent 

material to seal the base of the jet from above as well as the threads. Tighten by hand. The picture below 

illustrates the connected hose system (Basic). 
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PICTURE SHOWS “HOSE KIT” ASSEMBLED AND WITH THE MIDDLE SUPPORT 

HAVING CUT-OUTS FOR VALVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FROST WARNING! If the Hot Tub is emptied and there is a risk for freezing, it is very important 

that there is no water remaining in the system. Start the blower in case there is a bubble system installed 

and let it run approx. for 5 seconds. Repeat this procedure three times. 

A cover shelf covers and protects the hose for the blower. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

WARNING! 

The blower must be placed at 

least 10 cm above the ground 

for the suction to work. 

It should be placed 

horizontally or the valve 

connection on the air hose 

should face downwards 

preventing water getting into 

the pump. 

The blower is controlled by a 

pressure valve and a 

pressure switch via an air 

hose. The power cord from 

the pump connects to the 

cord from the coupling box. 
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HYDRO MASSAGE SYSTEM 

Hydro massage system parts 
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ELECTRIC HEATER  
 

 


