
Vildmarksbadet Elegante

Badetønde med el-opvarmning
Specifikationer & instruktioner
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1. Generel information
Produktets brugs- og vedligeholdelsesvejledning indeholder  
information om brugsområde, håndtering, transport, montering, 
brug og vedligehold. Ved brug og vedligehold af produktet skal  
man udgå fra denne anvisning.

Vægt uden vand: 240 kg
Totalvægt inklusiv vand: 1890 kg
Kapacitet: 1650 l

Totalvægten inkluderer ikke vægten af personer i badetønden.  
Ved montering skal man sikre sig at gulvet kan bære produktets 
totalvægt samt vægten af de formodede brugere. 
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FARE! 
Direkte fare!

PAS PÅ!  
Potentielt farlig situation.

OBSERVER!  
Observer nøje!

1.1 Symboler
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1.2 Definitioner

• Produkt - vildmarksbad med el-varme

• Håndtering - transport, montering eller vedligehold af produktet

• Brug - brug af produktet efter korrekt håndtering og montering

• Montering - samling eller montering af forskellige dele

• Transport - flytning af produktet fra et sted til et andet.  
Transport omfatter også løftning af produktet fra et sted til et andet. 

• Vedligehold - handling der relaterer til rengøring, reparation eller 
erstatning af produktets dele.

• Operatør - person der har at gøre med transport, håndtering, 
montering eller vedligehold af produktet.

• Garanti - tiden efter salget der Polhus har ansvar for produktets 
tekniske tilstand. Garantien gælder 36 måneder efter købsdato, 
med undtag af de dele der dækkes af 24 måneders garanti. 

• Badetønden - den del af vildmarksbadet der fyldes med vand.

• Udstyr - filter, pumpe og varmeelement (se billede 1) der er 
monteret i badetønden for at varme og rengøre vandet. 



1.3 Advarsler

Garantien gælder kun om man følger denne brugsanvisning og opfylder 
dens krav. Produktet må kun håndteres og vedligeholdes af operatøren 
som har læst denne anvisning og forstået dens indhold. 

Operatøren skal være mindst 18 år gammel og have forstået indholdet  
i anvisningen. Operatøren skal bruge beskyttende udstyr.

Om der skulle opstå en farlig situation ved håndtering eller brug af 
produktet, skal alle aktiviteter omgående ophøre. Ved behov skal man 
ringe til redningstjenesten. 

Montering og vedligehold skal kun udføres af en operatør der kender til 
og kan udføre de respektive arbejdsopgaver. 

Ved håndtering, montering, vedligehold eller brug af produktet og dets 
dele skal man opfylde alle nødvendige statslige love og bestemmelser 
(udover indholdet i denne anvisning) for at sikre brugerens sikkerhed 
og garantiens gyldighed. 

Garantien gælder ikke om køberen har ændret i produktets konstruktion 
eller har brugt ikke-originale dele uden Polhus sin godkendelse. Om du har 
spørgsmål vedrørende denne brugsanvisning ber vi dig kontakte Polhus.
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2. Brugerområde
Vildmarksbadet er tilpasset for udendørs brug året rundt. Vandet i 
badetønden kan varmes med elektrisk varmeelement. For brug af 
elektrisk varmeelement findes en egen brugsanvisning. Dette omfattes 
ikke i denne brugsanvisning. 

Brug af produktet til andet end sit formål er forbudt. 

FARE!
Indendørs brug af produktet er strengt forbudt.  
Et sådant brug kan føre til alvorlig skade eller død. 

OBSERVER!
Forkert brug af produktet kan skade produktet  
eller medføre materiale- eller sundhedsfare.

PAS PÅ! 
Brug af ikke-originale dele kan medføre skade  
på produktet og livsfare.
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3. Transport og montering

3.1 Transport
Vildmarksbadet transporteres på pall, stående på den ene side.
Inden emballagen åbnes bør man kontrollere om der har opstået skade. 
Om du opdager skade bør du angive dette på transportdokumentet (CMR).

Fjern indpakningsmaterialet fra produktet inden montering. Tag ud alt 
udstyr der er pakket ind i badetønden inden du vender på den. 

Pakkens vægt er ca 240 kg. Der kræves derfor mindst tre personer at  
vende på badetønden i ret position. Om mulig bør man bruge løfteudstyr. 
Når badetønden er i ret position kan man fjerne pallen på siden.
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3.2 Montering
Efter pakken åbnes bør du kontrollere at alle dele der fremgår på 
billede 1 findes. Om noget mangler ber vi dig oprette en reklamations- 
sag via vor hjemmeside.

Pakkens indholder følgende dele:
1. Badetønde i glasfiber
2. Panel i ThermoWood samt udstyrsskab
3. Filtersystem
4. El-element
5. Pumpesystem
6. Kort slange (2 stk)
7. Filterkugler (filterelement) 
8. Lang slange (2 stk)
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Billede 1: Pakkens indhold
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Dele til vildmarksbadet
1. Åbning/indgang til filter- og varmesystem
2. Åbning/udgang til filter- og varmesystem
3. LED-lamper
4. Åbning for vandets afløb

Billede 2: Dele til badetønden
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Korrekt monteringsrækkefølge:
1. Fjern pap og plastikemballagen fra de forskellige dele.
2. Placer badetønden på en lige og hård plads der i forvejen er  

gjort klar
3. Fjern lugen til udstyrsskabet. Skru ud de runde skruer i lugens  

nedre hjørne (vises med pil på billede 3) og tag af lugen.

Billede 3. Åbning af udstyrsskabets luge
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Billede 4. Udstyrsskabets indhold

Udstyrsskabets dele (se billede 4 og 5)
1. Åbning/indgang til filter- og varmesystem
2. Åbning/indgang fra filter- og varmesystem
3. Metalfeste til elektrisk varmeelement
4. Styremodul til LED-lamper
5. 230V el-udtag (3 stk)
6. El-skab
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Strømforsyning til udstyrsskabet iht. billede 5 skal gennemføres af 
certificeret elektriker. Monteringens elektriske del skal udføres iht. 
gældende regler og standarder.

Billede 5. Udstyrsskabets indhold
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1. Fastgør en kort slange til åbning/udgang fra filter- og varmesystem 
og stram klemmen. 

2. Monter filtersystemet i udstyrsskabet iht. billede 6. Ved montering af 
filtersystemet skal man udgå fra filtersystemets brugsanvisning.  
Filtersystemets moneringsbund er ikke nødvændig ved montering  
i udstyrsskabet. 

Billede 6: Montering af kort slange og filtersystem
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3. Tilslut el-varmeelementet til den korte slange som allerede er 
monteret og stram til klemmen. Fastgør el-varmeelementet i 
monteringsbunden. Ved montering af el-varmeelementet skal 
man udgå fra el-varmeelementets brugsanvisning. 

Billede 7: Montering af el-varmeelement
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4. Monter pumpesystemet i udstyrsskabet iht. billede 8. Ved montering 
af pumpesystemet skal man udgå fra pumpesystemets brugsanvining.

Billede 8: Montering af pumpesystem
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5. Monter øvrige slanger iht billede 9. Stram klemmerne
6. Tilslut el-varmeelementet og pumpesystemet fra udgangen til 
udstyrsskabet (se billede 5)
7. Monter lugen til udstyrsskabet og skrue på skruerne.
8. Fyld badetønden med vand

Billede 9: Montering af slanger
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4. Brug
Inden brug af vildmarksbadet bør du læse igennem denne anvistning 
og kontrollere følgende punkter: 

1. Kontroller at monteringe er udført korrekt (iht. denne anvisning)
2. Inden du tænder udstyret bør du kontrollere at vandet i badetønden 

står mindst 5 cm over åbning/indgang til filter- og varmesystem 
(øverste åbning)

3. Kontroller at badetøndens afløbsprop er stængt
4. Kontroller at badetønden ikke lækker
5. Kontroller at slangerne ikke lækker
6. Kontroller at badetønden, udstyret og slangerne derimellem er 

monteret korrekt. Se billede 3 til 10. 
7. Kontroller at temperaturen er tilpas for brug. Brug pooltermometer  

til dette. 

Brug af filtersystem, pumpesystem og el-varmeelement skal ske iht.  
respektiv brugsanvisning.

FARE!
Vildmarksbadets udrustning skal ikke tændes inden 
tønden er fyldt med vand.
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Mens el-elementet varmer skal vandforsyningen være sikret.  
Anbefalet vandtemperatur er 35 - 38 °C. Højere temperaturer kan 
blive årsag til sundhedsfare. 

Om du ønsker at beholde vandet i badetønden under længere tid  
og undgå at skifte vand efter hvert brug, anbefaler vi at bruge pool-
salt eller Dutrion pooltabletter iht. brugsanvisning. Brug ikke groft 
materiale eller skarpe genstande til rengøring af badetønden. 

Om du ikke bruger vildmarksbadet bør den dækkes til. Der er ikke 
tilladt at sidde, stå eller gå på låget! På vinteren skal man ikke 
lade vandet fryse i udstyret eller slangerne. 

PAS PÅ!  
Brug af klor eller andre kemikalier som ikke er  
godkendt af Polhus medfører at garantien ophører.

PAS PÅ!  
Fejlagtigt vedligehold eller brug kan medføre at  
garantien ophører.
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5. Øvrige risici
Øvrige risici er risici der genstår efter produktets sikkerhedstiltag 
er taget i brug. 

FARE!
Efterlad ikke barn i eller i nærheden af vildmarksbadet 
uden opsigt. Fare for drukning!

6. Vedligehold
Der anbefales at vaske badetønden efter hvert brug. Badetønden kan 
rengøres med højtryksvask men man kan også bruge husholds- 
artikler såsom klude eller rengøringssvampe. 

Stæng forbindelsen til e-nettet inden vedligehold, rengøring eller 
nogen form for ændring i udstyrsskabet. Vedligehold af filtersystem, 
pumpesystem og el-element bør udføres iht respektiv brugsanvisning. 

FARE!
Våde overflader kan være glatte. Fare for skade!
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7. Garanti
Vildmarksbadet dækkes af 36 måneders garanti for materiale- og 
produktionsfejl, med undtag af udstyr der har 24 måneders garanti.  
Garantien gælder om brugeren har læst produktets brugs- og 
vedligeholdsanvisning og fulgt denne.

OBS! Kommercielt brug af produktet indebærer andre garantier.

• Garanti gælder ikke for fejl der er karakteristiske for træ, som 
f.eks. ændringer i farge, ændringer betinget af periodisk fugt, 
sprækker osv. 

• Frostskader dækkes ikke, da der ved korrekt brug af produktet er 
mulig at undgå dette. Skader der har forekommet som følge af 
ekstreme situationer eller andre ekstreme vejrfænomen dækkes 
ikke af garantien. 

• Almindelig slitage som følge af brug dækkes ikke af garantien. 
Garantien dækker heller ikke fargeforandringer i badetøndens 
plastikdele der har forekommet af kemikalier eller solskind. 

• Garantien dækker ikke korrosionsskader forårsaget af fejl brug 
af kemikalier. 

• Garantien dækker ikke øvrige omkostninger som f.eks. konstruktion 
eller rivning af terrasse.

• Garantien dækker ikke skader forårsaget af vand der har trængt 
sig ind i boblesystemet, da sådanne skader kan undgås ved 
korrekt brug. 

• Garantien ophører om man på een hånd forsøger ændre eller 
reparere produktet, eller ved uhensigtsmæssigt brug.

• Garantien gælder ikke, hvis produktet har været opbevaret forkert 
position eller i forkert miljø.

• Garantien gælder om køberen informerer leverandøren inden 
rimelig tid (7 dage) fra fejlen har vist sig. 

• Køberen skal give klar forklaring på hvad fejlen består af. 
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