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Badkaret är tillverkad i överensstämmelse med gällande lagar och föreskrifter. Badkaretinne-
håller flera material som kan återvinnas eller återanvändas. Lämna in produkten för 
återvinning enligt gällande regler när du ska kassera badkaret. Läs bruksanvisningen/
instruktionsvägledningen noga innan du installerar produkten, och se till att du känner väl 
till den. Förvara bruksanvisningen/instruktionsvägledningen på en lättillgänglig plats för 
framtida behov.

VARNING
Producenten kan inte hållas ansvarig för skador som kan uppstå som följd av felaktig
användning. Innan du installerar badkaret ska du kontrollera att produkten inte har synliga 
skador. Reklamationer ska omedelbart framställas vid konstaterande av brister eller skador. 
Produkten är producerad för normal användning i hemmet. Allt missbruk eller 
användning som strider mot bruksanvisningen medför att ansvar för och garanti av 
produkten bortfaller. 

Det finns garanti för produktionsfel. Garantin regleras av köplagen. Lagen innehåller regler
om vilka rättigheter man har som köpare. En eventuell reklamation ska framställas till den 
handlare där produkten köptes. Kvitto måste alltid uppvisas vid kontakten med handlaren. 
Vid brister som är orsaken till en reklamation kommer dessa att försöka åtgärdas direkt.
Om detta inte avhjälper, kan det eventuellt bli fråga om prisnedsättning, byte av vara eller ett 
återköp. 

En värdering av felets art och omfång kommer att ligga till grund.
1. Spara kvittot – du måste kunna uppvisa det om du vill utnyttja garantin.
2. Garantin gäller endast användarköp, inte för vidareuthyrning eller liknande.
3. Garantin gäller endast om produkten är rätt hanterad, och inte felanvänd eller hanterad på 
ett oförsiktigt sätt.

Garantin täcker inte:
Normalt slitage, vårdslös behandling eller påkörning, skador på personer eller egendom. 
Apparater som inte reparerats på en godkänd auktoriserad verkstad.

Reklamationer ska omedelbart framställas vid konstaterande av brister.
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Våra badkar och massagebadkar är tillverkade i slitstark sanitetsakryl som är enkel att hålla 
ren och laga. 

Karen är även förstärkta med glasfiber undertill för att ej få svikt i plasten. Rengör badkaret 
med rengöringsmedel utan slipeffekt. Våra produkter Protect and Shine och Beauty polish 
fungerar utmärkt för den vardagliga rengöringen. 

Du ökar enkelt livslängden på massagebadkaret genom att rengöra det ofta. Fyra till sex 
gånger per år bör karen rengöras grundligt med Pipe cleaner. Detta för att eventuella 
avlagringar och resterprodukter försvinner ur rörsystemet.

Påfyllning av vatten görs genom kranarna på karets övre kant. Karet har en kran för 
varmvatten och en för kallvattenkran. Mellan varm- och kallvattenkranen sitter ett reglage 
där väljer du var du vill att vattnet ska komma, genom påfyllnadskranen eller genom 
duschmunstycket.

För att tappa ur vattnet vrider du på ratten som sitter i karet, den fungerar även som ett 
överfyllnadsskydd.

OBS! Karet måste tappas ur på vatten innan urstigning.

Bubblorna sätts igång med den ON/OFF-
knapp som sitter på badkarets övre kant. 
ON/OFF knappen ger signal till 
pumpen att starta eller stänga av 
bubblorna.

Bredvid ON/OFF-knappen sitter ett steg-
löst reglage där hårdheten på bubblorna 
regleras, MIN - MAX.

Karet installeras med enfas 230V 10A. Elinstallation ska utföras av behörig elektriker.
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