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Badestamp med el-oppvarming
Spesifikasjoner & instruksjoner
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1. Generell informasjon
Produktets bruks- og vedlikeholdsanvisning inneholder informasjon 
om bruksområde, håndtering, transport, montering, bruk og ved-
likehold. Ved bruk og vedlikehold av produktet skal man utgå fra 
denne anvisningen.

Vekt uten vann: 240 kg
Totalvekt inklusivt vann: 1890 kg
Kapasitet: 1650 l

Totalvekten inkluderer ikke vekten av personer i badestampen. 
Ved montering må man sikre seg at gulvet bærer totalvekten samt 
vekten til aktuelle brukere.
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FARE! 
Direkte fare!

PASS PÅ!  
Potensielt farlig situasjon.

OBSERVER!  
Observer nøye!

1.1 Symboler
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1.2 Definisjoner

• Produkt – Badestamp med el-varme

• Hantering – Transport, montering eller vedlikehold av produktet

• Bruk – Benyttelse av produktet etter korrekt håndtering  
og montering

• Montering – Samling eller montering av ulike deler

• Transport – Forflytting av produktet fra et sted til et annet. 
Transport omfatter til og med løfting av produktet fra et sted til  
et annet.

• Øvrige risikoer – Risikoer som oppstår under bruk av produktet

• Vedlikehold – Handling som relaterer til rengjøring, reparasjon 
eller erstatning av produktets deler.

• Operatør – Person som utfører transport, håndtering, montering 
eller vedlikehold av produktet

• Garanti – Tiden etter salg hvor Polhus har ansvar for produktets 
tekniske tilstand. Garantien gjelder i 36 måneder etter kjøpsdato, 
med unntak av de delene som har 24 måneders garanti.

• Badestamp – Den delen av badestampen som fylles med vann

• Utrustning – Filter, pumpe og varmeelement (se bilde 1) som 
monteres i badestampen for å varme opp og rengjøre vannet  
i stampen. 



1.3 Advarsler

Garantien gjelder kun om man følger denne bruksanvisningen og opp- 
fyller medfølgende krav. Produktet får kun håndteres og vedlikeholdes 
av operatører som har lest og forstått denne anvisningen. Operatøren 
må være minst 18 år gammel og ha forstått innholdet i anvisningen. 
Operatøren må bruke verneutstyr. 

Om det oppstår en farlig situasjon ved håndtering eller bruk av  
produktet må alle aktiviteter opphøre omgående. Om nødvendig skal 
man kontakte redningstjenesten.

Montering og vedlikehold må kun utføres av operatører som har 
kjennskap til og kan utføre de respektive arbeidsoppgavene. Om det 
gjøres endringer i produktets konstruksjon må Polhus inspisere og 
bekrefte endringene. 

Ved håndtering, montering, vedlikehold eller bruk av produktet og dets 
deler må man oppfylle alle nødvendige statlige lover og bestemmelser 
(ut over innholdet i denne anvisningen) for å sikre brukernes sikkerhet 
og garantiens gyldighet.
 
Garantien gjelder ikke om kjøperen har endret i produktets konstruksjon 
eller har brukt ikke-originale deler uten godkjennelse av Polhus.
Om du har spørsmål vedrørende denne bruksanvisningen ber vi deg 
kontakte Polhus.
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2. Bruksområde
Badestampen er tilpasset utendørsbruk året rundt. Vannet i bade- 
stampen kan varmes med elektrisk varmeelement. Det finnes et en 
spesifikk bruksanvisning for bruk av elektrisk varmeelement.  
Dette omfattes ikke i denne bruksanvisningen. 

Bruk av produktet til annet enn dets formål er forbudt.

FARE!
Bruk av produktet innendørs er strengt forbudt.  
Slik bruk kan lede til alvorlig skade eller død. 

OBSERVER!
Feil bruk av produktet kan skade produktet  
eller medføre materiell- og/eller helseskade.

PASS PÅ!  
Bruk av ikke-originale deler kan medføre skade  
på produktet og livsfare.
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3. Transport og montering

3.1 Transport
Badestampen transporteres på pall, stående på den ene siden. 
Innen emballasjen åpnes bør man kontrollere om denne er skadet.  
Om du oppdager skader bør du angi dette på transportdokumentet (CMR).

Fjern innpakningsmaterialet av papp og plast fra produktet innen 
montering. Ta ut all utrustning som har blitt pakket inn i bade- 
stampen innen du vender den. 

Pakkens vekt er ca 240 kg. Det krever minst tre personer å vende 
badestampen i riktig stilling. Om mulig bør man bruke løfteutstyr. 
Når badestampen er i riktig stilling kan man ta bort pallen på siden.
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Bilde 1: Pakkens innhold
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3.2 Montering
Etter åpning av pakken bør du kontrollere at alle delene som frem- 
kommer på bilde 1 er med. Om noe mangler ber om om at en 
reklamasjonssak registreres via vår hjemmeside.

Pakken inneholder følgende deler:

1. Badestamp i glassfiber
2. ThermoWood-panel samt særlig utstyrsskap
3. Filtersystem
4. El-element
5. Pumpesystem
6. Kort slange (2 stk)
7. Filterkuler (filterelement)
8. Lang slange (2 stk)



Deler til badestampen:
1. Åpning/inngang til filter- og varmesystem
2. Åpning/utgang fra filter- og varmesystem
3. LED-lamper
4. Åpning til avløp for vann

Bilde 2: Deler til badestampen
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Bilde 3. Åpning av luken til utstyrsskapet
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Korrekt monteringsrekkefølge:
1. Fjern papp- og plastforpakningen fra de ulike delene.
2. Plasser badestampen på et sted med hardt underlag du på 

forhånd har forberedt.
3. Åpne luken til utstyrsskapet. Skru ut de runde skruene i lukens 

nedre hjørne (vises med pil på bilde 3) og løft bort luken.



Bilde 4. Utstyrsskapets innhold

Utstyrsskapet deler (se bilde 4 og 5)
1. Åpning/inngang til filter- og varmesystem
2. Åpning/utgang fra filter- og varmesystem
3. Metallfeste til elektrisk varmeelement
4. Styremodul til LED-lamper
5. 230V eluttak (3 stk)
6. El-skap
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Strømforsyningen til utstyrsskapet i forhold til bilde må gjennom- 
føres av en kvalifisert elektriker. Den elektriske delen av monteringen 
må utføres i henhold til gjeldende regler og standarder. 

Bilde 5. Utstyrsskapets innhold
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1. Fest en kort slange til åpning/utgang fra filter- og varmesystemet 
og stram klemmen. 

2. Monter filtersystemet i utstyrsskapet iht. bilde 6. Ved montering  
av filtersystemet må man utgå fra filtersystemets bruksanvisning.  
Filtersystemets monteringsbunn er ikke nødvendig ved montering  
i utstyrsskapet.

Bilde 6: Montering av kort slange og filtersystem
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Bilde 7: Montering av el-varmeelement
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3. Tilslutt el-varmeelementet til den korte slangen som allerede har 
blitt montert og stram klemmen. Fest el-varmeelementet i metall- 
festet. Ved montering av el-varmeelementet må man gå ut fra  
el-varmeelementets bruksanvisning.



4. Monter pumpesystemet i utstyrsskapet iht. bilde 8. Ved montering av 
pumpesystemet må man gå ut fra pumpesystemets bruksanvisning.

Bild 8. Montering av pumpsystem
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5. Monter de øvrige slangene iht. bilde 9. Stram klemmene.
6. Tilslutt el-varmeelementet og pumpesystemet til uttaket i  
utstyrsskapet (se bilde 5).
7. Steng luken til utstyrsskapet og fest skruene. 
8. Fyll badestampen med vann.

Bilde 9: Montering av slanger
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4. Bruk
Innen bruk av badestampen bør du lese igjennom denne anvisningen 
og kontrollere følgende punkter: 

1. Kontroller at monteringen har blitt utført korrekt  
(iht denne anvisningen)

2. Innen du slår på utstyret bør du kontrollere at vannet i badestampen 
står minst 5 cm over åpning/inngangen til filter- og varmesystemet 
(øverste åpningen)

3. Kontroller at badestampens avløpspropp er stengt.
4. Kontroller at badestampen ikke lekker
5. Kontroller at slangene ikke lekker
6. Kontroller at badestampen, utstyret og slangene derimellom har blitt 

montert korrekt. Se bilde 3 til 10. 
7. Kontroller at temperaturen er passende for bruk. Bruk basseng- 

termometer til dette.  

Bruk av filtersystem, pumpesystem og el-varmeelement bør skje iht. 
respektiv bruksanvisning. 

FARE!
Badestampens utstyr må ikke slås på innen stampen 
er fylt med vann.
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Vannforsyningen må være sikret mens el-varmeelementet er i 
bruk. Anbefalt vanntemperatur er 35-38 °C. Høyere temperaturer 
kan føre til helseproblemet. 

Om du ønsker å beholde vannet i badestampen under lengre tid og  
unngå å bytte vann etter hvert bruk, anbefaler vi å bruke bassengsalt 
eller Dutrion bassengtabletter iht. bruksanvisning. Bruk ikke grovt 
materiale eller skarpe saker for rengjøring i badestampen. 

Om du ikke bruker badestampen bør den dekkes til. Det er ikke 
tillatt å sitte, stå eller gå på lokket! Ikke la vannet fryse i utstyret 
eller i slangene.

PASS PÅ!  
Bruk av klor eller andre kjemikalier som ikke har blitt 
godkjent av Polhus medfører at garantien opphører. 

PASS PÅ!  
Feilaktig vedlikehold eller bruk kan medføre at  
garantien opphører.
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5. Øvrige risikoer
Øvrige risikoer er risikoer som finnes tilbake etter at produktets 
sikkerhetstiltak har blitt tatt i bruk. 

FARE!
Etterlat ikke barn i eller i nærheten av badestampen 
uten tilsyn. Fare for drukning!

6. Vedlikehold
Det anbefales å vaske badestampen etter hvert bruk. Badestampen 
kan rengjøres med høytrykksspyler men man kan også bruke  
husholdningsprodukter som filler og svamp. 

Koble fra forbindelsen til el-nettet innen vedlikehold, rengjøring 
eller noen form for bruk av utstyrsskapet. Vedlikehold av filtersystem,  
pumpesystem og el-element bør utføres iht. respektiv bruksanvisning.

FARE!
Våte overflater kan være glatte. Fare for skade!
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7. Garanti
For badestampen gjelder 36 måneders garanti for materiale- og 
produksjonsfeil, med unntak av utstyr som har 24 måneders garanti. 
Garantien gjelder om brukeren har lest produktets bruks- og  
vedlikeholdsanvisning og følger denne. 

OBS! For produkter til kommersielt bruk gjelder andre garantier. 

• Garantien gjelder ikke for feil som er karakteristiske for tre, som 
for eksempel endringer i farge, endringer betinget av periodisk fukt, 
sprekker osv. 

• Frostskader dekkes ikke, ettersom det ved korrekt bruk av produktet 
er mulig å unngå dette. Skader som har tilkommet som følge av 
ekstreme situasjoner eller andre ekstreme værfenomener dekkes 
ikke av garantien. 

• Vanlig slitasje som følge av allment bruk dekkes ikke av garantien. 
Garantien dekker ikke fargeendringer i badestampens plastdeler 
som har forekommet på grunn av kjemikalier eller solskinn. 

• Garantien dekker ikke korrosjonsskader som følge av bruk eller 
kjemikalier. 

• Garantien dekker ikke øvrige kostnader som for eksempel  
konstruksjon eller riving av terrasse.

• Garantien dekker ikke skader som følge av vann som har trengt seg 
inn i boblesystemet, da slike skader kan unngås ved korrekt bruk.

• Garantien opphører om man på egen hånd forsøker å endre eller 
reparere produktet, eller om det ikke brukes hensiktsmessig. 

• Garantien gjelder ikke om produktet har blitt oppbevart i feil 
stilling eller miljø.
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