Viktig information angående förberedelser för spabad.
Tack för att ni valt spabad från Folkpool. Här följer information vad ni ska tänka på och förbereda
inför leverans och installation av ert spabad.

Leverans
•
•
•
•
•

Leverans sker till tomtgräns om inget annat är överenskommet.
Viktigt att du är hemma och tar emot godset.
Räkna av antal kolli mot fraktsedel och kontrollera att det inte finns några synliga skador på godset.
Om något synligt är skadat eller saknas ska det noteras på fraktsedeln.
Anmäl även skada på https://transportskada.folkpool.se/

Installation
•
•
•
•
•

•

•
•

Spabadet ska placeras på en jämn yta med något av följande; packad makadam, betong, marksten eller
trädäck som lämnar fullt stöd åt badets hela bottenyta.
Tillse att ytan/trädäcket klarar badets belastning med badande om ca 650 kg/m2.
Ytan ska vara i våg och väl dränerad så att översvämning inte kan ske.
Markskiva av polystyren (XPS) 50 mm kan med fördel användas under spabadet på den iordningställda
ytan. Det är inget krav men ger ett bra skydd och extra isolering mot marken.
Vid inbyggnad i trädäck måste maskinrummet göras åtkomligt genom att göra en löstagbar lucka i
trädäcket framför maskinrummet. Planera för åtkomlighet runt hela badet. Det är ditt ansvar som kund
att hela badet är åtkomligt för service om behov uppstår.
Vid nedfälld installation/inbyggnad i trädäck rekommenderas att lyftstroppar placeras under badet och
lämnas kvar så att badet lättare kan lyftas vid framtida behov. Lyftstroppar för detta kan köpas hos er
återförsäljare.
Inomhusplacering kräver våtrum, golvbrunn och god ventilation. Luftavfuktare rekommenderas.
På Folkpool.se/spabad finns en detaljerad manual för markarbeten spabad.

Elanslutning
•
•
•

Elanslutning till spabadet får endast göras av behörig elektriker enligt erhållen instruktion.
Installera alltid en separat jordfelsbrytare och en arbetsbrytare för spabadet.
Spabadet ska vara vattenfyllt innan el slås på.

Uppstart, skötsel och underhåll
Använd rätt instruktioner för uppstart, funktioner och löpande skötsel.
•
•
•

Använd Folkpools spavårdsguide för den löpande skötseln.
På folkpool.se/ support hittar du kemikalkylatorn som ger hjälp och anvisningar för dosering.
Gå igenom spabadets manual för information om funktioner och löpande underhåll.

