
Installationsguide 
bubbelbadkar



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. För att undvika skador och repor, gnugga inte badkaret med 
hårt material. 

5. Använd inte starka rengöringsmedel som innehåller alkohol 
eller sura medel. rengöringsmedel så som aceton och 
ammoniak. Rengör badkaret med milt rengöringsmedel och 
mjuk trasa. 

6. All installation och reparation bör göras av behörig 
fackman. 

Förpackning vid ankomst till 
kund

Badkaret kommer inplastat med en kartong och slutligen en 
träram runt sig. 

Allt för att klara i transporten hem till er så bra som möjligt. 

Skulle en skada uppstå så kontaktar ni först transportören och 
sedan isspå info@trygghandel.se 
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Elektrisk anslutning 
Ström 220V

Volt 10A, 16A med värmare

Frekvens 50Hz

Alla elektriska anslutningar måste göras av en behörig elektriker. 

Det bör finnas elläckage-skydd på strömförsörjningen, som bereds och 
ansluts av användaren. Kraftledningar måste anslutas till jord. Sektionen 
för den elektriska tråden bör inte vara mindre än 2,5 m2. 
Strömförsörjningsapparaten ska vara installerad i enlighet med National 
Safety Standard. Anslut skyddsjordledningen vid markeringen på 
badkarsramen. 

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. 

Det bör finnas krypskydd på nätaggregatet. Se till att jordledningen är 
säker och se till att eluttag och strömbrytare inte kommer nära vatten. 

Använd inte överhettat vatten och sätt inte igång massagesystemet förrän 
vattennivån överstiger jetsens position. 

Töm badkaret på vatten och stäng alltid av strömmen efter användning.  
Spänningen är 220V. Badkaret ska inte användas med spänning över 235V 
eller under 190V. 

Om elkabeln är skadad måste den bytas ut av en specialist. Detta för att 
undvika fara. 

Alla våra badkar är CE-märka  



Vattenanslutning  
Vattenanslutning görs med 2st (varm och kall) anslutningsslangar.  
1/2 tum lekande mutter. 

Att kolla vid problem med att inte pumpen går igång  
Rätt spänning går fram till badkaret.  
Slang mellan startknapp och pump sitter i.  
Vatten i badkaret.  

Att kolla vid problem med läckage från blandare  
Slangar åtskruvade.  
Packningar sitter rätt.

Manual knappar/kranar  
Alla bubbelbadkar har 3st vred, ett för varmvatten, det i mitten för att välja var man 
vill ha vattnet och ett för kallvatten. 

Bubbelbadkaret har en påfyllnadskran och ett duschmunstycke. 

Bubblorna sätt igång med en knapp på karets kant och man justerar hårdheten med 
vredet bredvid startknappen.  

Vi funderingar, tveka inte att höra av er till oss på 

info@trygghandel.se eller 0771-222030
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