INSTALLATIONSGUIDE
SW880/v Martin vänster Massagebadkar
Mått: 1500 x 1000 x 590 mm.

BÄSTE KUND
Tack för att du valt vår produkt. Tag några minuter att
läsa denna manual innan installation och användning.

VARNING

1. Barn bör endast använda badkaret i sällskap av en vuxen.
2. Gravida och människor med diabetes, högt blodtryck eller
hjärt- och kärlsjukdomar bör inte använda badkaret utan att
först rådfråga läkare.
3. För din säkerhet - var uppmärksam på fallhöjden när du går i
och ur badkaret. Tänk på att risken att halka ökar med mycket
lödder i badkaret.
4. Starta aldrig vattenpumpen utan vatten i badkaret och stäng
av pumpen innan vattnet täms ut.
5. För att undvika skador och repor, gnugga inte badkaret med
hårt material.
6. Använd inte surt eller starkt alkoholiskt rengöringsmedel
så som aceton och ammoniak. Rengör badkaret med milt
rengöringsmedel och mjuk trasa.
7. All installation och reparation bör göras av behörig fackman.

BILDER

1. Bilder

590

2. Ritning och grundfunktioner
D-3003

685

335

1000

O.

RITNING

1500

Grundfunktioner
Material
N SANITARY

- Vattenpump: 1(1.0hp).
- Massagemunstycken/jets: 6.
- Handdusch:
1
Mapmaker
Andy
- Nackstöd: 1.
- Regulator: 1.
- Pneumatisk switch: 1.
- Blandare: 1.
- Maximal vattenkapacitet: 160 Liter.
- Vikt: 68 kg
- Färg: Vit.

Material
Quantity

Number

Proof

Check

- Badkar: Akryl.
- Ram: Rostfritt stål.

Bra att veta
- Inkakling rekommenderas ej i servicehänseende.

specificati

Release

FÖRBEREDELSER

3. Förpackning
Använd verktyg för att öppna förpackningen.
Kontrollera att alla tillbehör finns i förpackningen.

4. Martin massagebadkar levereras med följande tillbehör:

1. Bottenventil 1 st

2. Duschslang
1 st

3. Handdusch
1 st

4. Lock till
bottenventil
1 st

5. Nackstöd
1 st

5. Verktyg som behövs för montering av Martin massagebadkar:

A. Vattenpass

B. Tätningsmedel

C. Skiftnyckel

D. Stjärnskruvmejsel

E. PTFE-tejp

ELEKTRISK ANSLUTNING

6. Elektrisk anslutning

1. Elektriska parametrar
Volt.

Frekvens.

Effekt vattenpump

Ström

220V+ - 10%

50Hz

1HP

10A

Försiktighetsåtgärder
2. Alla elektriska anslutningar måste göras av en licensierad och lokalt behörig elektriker.
3. Det bör finnas elläckage-skydd på strömförsörjningen, som bereds och ansluts av användaren. Kablar måste anslutas
till jord. Sektionen för den elektriska tråden bör inte vara mindre än 3x3 m². Strömförsörjningsapparaten ska vara
installerad i enlighet med National Safety Standard. Anslut skyddsjordledningen vid markeringen på badkarsramen.
Strömmen som ansluts till badkaret ska vara permanenta kablar och galvaniserade fram till eluttaget.
4. Varning: När elektriska produkter används bör grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas, inklusive följande:
FARA: Risk för elektrisk stöt! Anslut endast till kretsar som skyddas av en jordfelsbrytare(JFB). Jordfelsbrytare JFB
levereras inte men skall alltid användas. Alla elektriska delar måste vara väl jordade, annars kan tillverkaren inte ta
ansvar för eventuella förluster och skador som kan uppstå.
5. Det bör finnas krypskydd på nätaggregatet. Se till att jordledningen är säker och se till att eluttag och strömbrytare
inte kommer nära vatten.
6. Använd inte överhettat vatten och sätt inte igång massagesystemet förrän vattennivån överstiger
massagemunstyckenas position.
7. Töm badkaret på vatten och stäng alltid av strömmen efter användning.
8. Spänningen är 220V. Badkaret ska inte användas med spänning över 235V eller under 190V. Om inte detta efterföljs
kan produkten skadas.
9. Gör en omstart vid tillfälligt systemstopp.
10. Om elkabeln är skadad måste den bytas ut av en specialist. Detta för att undvika fara.
11. Vattentrycket är 0.2 Mpa - 0.4 Mpa och kabeln för varm- och kallvatten är G 1/2.
12. För att undvika olyckor och skador - läs den här manualen noga och se till att all installation och anvädning
överenssämmer med manualen.

INSTALLATIONSPROCESS

7. Installation
El.

Varmvatten

1. Innan installation bör det kontrolleras att det tänkta
underlaget kan bära badkarets vikt.

Kallvatten
2. Vattenförsörjningen som används i
massagebadkaret ska placeras skyddat inuti badkaret.

Avloppshål

3. Vänd på badkaret och linda dräneringshålet med PTFE-tejp. Skruva sedan fast avloppsröret.
4.
- Vänd tillbaka badkaret.
- Montera handdusch.
- Montera nackstödet.
- Anslut handdusch och blandare till vattenslangen. Blandaren måste ha en egen
vattenventil.
- Flytta badkaret till platsen där det ska stå och sätt ner avloppsröret i avloppet.
- Försegla avloppsröret med tätningsmedel.
- Justera badkarets fötter och mät med vattenpasset så att badkaret står helt
horisontellt. Detta är viktigt både för att badkaret ska stå stabilt och för att vattnet
ska rinna ut ordentligt.
5. Täta mellanrummet mellan badkaret och väggen med
tätningsmedel för att undvika vattenläckage.

ANVÄNDNING

8. Användning
1. Läs den här manualen noga så att du använder badkaret säkert och korrekt.
2. Se till att alla elkablar är korrekt inkopplade och jordade innan strömmen slås på.
3. Vrid på blandarens varm- och kallvattenreglage för att fylla badkaret med vatten. Justera vattentemperaturen till
önskad temperatur och tryck igång vattenpumpen när vattennivån har överstigit massagemunstyckenas position.
4. Sätt på massagefunktionen och öka massagestyrkan genom att dra den pneumatiska swtichen motsols.
5. När luftpumpen trycks igång kommer munstycket i botten av massagebadkaret att regelbundet spruta luftbubblor.
6. Vrid omkopplaren för att få vatten från handduschen.
7. Tryck på switchen för luftpump och vattenpump för stänga av dem. Töm sedan ut vattnet.
8. Koppla ur elen om badkaret inte ska användas på länge
9. För att förlänga badkarets livslängd rekommenderas att inte sätta på och stänga av badkaret med mindre än 30
sekunders mellanrum.
10. Om något inte fungerar korrekt, koppla ur strömmen och starta om badkaret efter 30 sekunder.

11. Felsökning
Problem

Vattenpumpen
fungerar inte.

Luftpumpen
fungerar inte.

Massagestyrkan kan inte
justeras.
Badkaret står
inte vågrätt.

Möjliga anledningar

Lösning

Strömmen eller läckageskyddet är urkopplat.

Slå på strömmen och anslut läckageskyddet.

Vattenpump-hjulet har fastnat.

Rengör vattenpump-hjulet.

Vattenpumpen är avstängd.

Tryck på strömbrytaren till vattenpumpen.

Vattenpumpen har gått sönder.

Byt ut vattenpumpen.

Strömmen är urkopplad.

Slå på strömmen.

Pumpens strömbrytare är avstängd.

Tryck på pumpens strömbrytare.

Spänningsproblem.

Kontrollera spänning.

Brytaren är trasig

Byt brytaren.

Vattencirkulationen är blockerad.

Rengör vattencirkulationen.

Fötterna är inte väl justerade.

Justera fötterna ytterligare.

Den tätande ringen fungerar inte

Byt ut den tätande ringen.

Lösa muttrar.

Se över muttrarna och spänn vid behov.

Delar av badkaret är inte väl anslutna

Förbättra anslutningen till badkarets delar.

Vattenläckage

ANVÄNDNING

9. Rengöring och underhåll
1. Använd milt flytande diskmedel och mjuk trasa för daglig rengöring. Använd inte rengöringsmedel med aceton eller
ammoniak. Använd inte desinfektor med syra eller formaldehyd vid desinfektion.
2. Om repa uppstår på badkarets yta, använd 2000# vattenslippapper till att putsa repan och polera sedan. Slippapper
och polermedel finns att köpa i järnhandeln.
3. Kalkrester kan tas bort med varm citronsyra eller vinäger på en mjuk trasa.
4. För att komma åt smutsrester och hår som fastnat, skruva av jetsen och vattencirkulationen innan rengöring.
5. Regelbunden rengöring är inte nödvändig på förgyllda och silverbelagda delar.
6. För att undvika repor, rengör inte badkaret med hårda eller grova material.
7. Utsätt inte badkaret för temperaturer över 70°C.
8. För rengöring av massagesystemet: fyll badkaret med 40°C varmt vatten och tillsätt rengöringsmedel(2g/L). Kör sedan
vattenmassagesystemet i 5 minuter. Stoppa därefter pumpen och och töm badkaret på vatten. Fyll badkaret med kallt
vatten och kör massagesystemet i 3 minuter.
6. Kontrollera regelbundet om något är trasigt på badkaret eller dess vatten- och elinkoppling.
7. För att förlänga badkarets livslängd rekommenderas att inte använda det mer än 3 timmar per gång.

Rekommenderade rengöringsprodukter
Sw669 Beauty polish 				
SpaCare Beauty Polish
används för tätning, polering
och underhåll av alla ytor i
massagebadkar. Beauty Polish
gör ytorna smutsavvisande och
ger en vacker glans.

Sw671 Spa Kit				

Sw668 Cleansing Cream

Kit med allt som behövs
för att underhålla ert nya
massagebadkar så att det
är lika fräscht vid varje bad:
Desinfektion, rengöring och doft.

SpaCare Cleansing Cream med
mild slipverkan tar bort hårt
sittande smuts i vattenlinjen
på ditt massagebadkar.
Perfekt att använda även på
kakel, badrumsporslin och i
duschkabiner.

Sw672 Eucalyptus-doft				Sw673 Tall-doft				Sw667 Pipe Cleaner
Tillsätt SpaCare Wellness
Fragrance i badkaret för att
uppleva ditt bubbelbad med
nya sinnen! Ger en behaglig
och rogivande doft av
eucalyptus medan du badar.

Tillsätt SpaCare Wellness
Fragrance i badkaret för att
uppleva ditt bubbelbad med
nya sinnen! Ger en behaglig
och rogivande doft av tall
medan du badar.

Pipe Cleaner är en mästare
på effektiv rengöring av
det dolda rörsystemet i
massagebadkar.

Sw 666 Pipe Cleaner stor			

Sw674 Sunwac 3			

Sw670 Sunwac 3 - stor

Pipe Cleaner är en mästare
på effektiv rengöring av
det dolda rörsystemet i
massagebadkar. Extra stor
flaska.

SpaCare Sunwac 3 tabletter används för att
garantera vattenhygienen i massagebadkar
för 1-3 personer med ett vatteninnehåll på
100-200 liter.

Martin Massagebadkar är nu klart att användas.
Vid eventuella problem under installationen är du varmt välkommen att kontakta kundtjänst:
Telefon: 0771-66 55 44
kundtjanst@swedmart.se
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