SIKKERHETSINSTRUKSJON

1. La ikke barn bade uten tilsyn!
2. Vanntemperaturen kan øke når pumpene går på full hastighet over lengre tid.
3. Alle badene må kobles opp av autorisert elektriker. Det kreves egen kurs med jordfeilbryter. Størrelse på strømkurs vil variere på de forskjellige modellene. Ta kontakt med servicekontor.
4. Alle elektriske/stømførende artikler og metalloverflater som for eksempel lamper, terrassevarmere,
takrenner etc må ikke monteres i umiddelbar nærhet til badet. ( skal ikke kunne berøres fra badet!)
Avstand minst 1,5meter.
5. Start aldri badet uten vann! Steng strømtilførselen ved tømming, og luft pumper før oppstart.
6. Lås alltid lokket etter bruk. Dette hindrer barn og uvedkommende tilgang til badet.
7. Vanntemperaturer over 40 grader kan føre til overoppheting!
8. Gravide, folk med hjerteproblemer eller andre helseproblemer bør snakke med sin lege før bruk av
massasjebad med temperaturer over 37 grader.
9. Bruk av alkohol og medisiner kan føre til bevisstløshet ved bading i høye temperaturer.
10. Vis forsiktighet ved håndtering av klor og andre kjemikalier. Les alltid leverandørenes bruksanvisninger.
11. Oppretthold alltid et klor/bromin nivå på 3-5ppm. Dette sikrer et bakteriefritt badevann. For høye
klorverdier eller feil PH verdier vil skade badets komponenter. Gode rutiner på vannkjemi er en forutsetning for problemfritt massasjebad. Les brukermanualene nøye, og ta kontakt med leverandør for
ytterligere opplæring!
12. Bland aldri forskjellige kjemikalier før tilsetting.
13. Hold kjemikaliene utenfor rekkevidde for små barn.
14. Skal massasjebadet stå tomt om vinteren er det viktig at alle rør og pumper dreneres riktig. Ta
kontakt med våres serviceavdeling. Rørsystemet tømmes ikke ved bruk av bunnventilen!
15. I bunnen av karet er det montert innsugsventiler for pumpene. Bruk ikke badet hvis disse mangler
eller er defekte. Ikke la barn dykke under i nærheten av disse.
16. La aldri badet stå i sola tomt for vann! Dette vil føre til skader på overflaten. Sørg for å ha lokket
på.
INNSTALLASJON OG PLASSERING AV MASSASJEBAD
Det kreves et fast, solid underlag. Betongsåle eller treplatting er å anbefale. Plasser aldri massasjebadet rett på gressplen eller jordbakke. Dette vil føre til råte i trekonstruksjonen over tid.
Sørg for god drenering. Sørg for at det er god tilgang til alle inspeksjonsluker ved innbygging. Det er
kundens ansvar å sørge for tilgjengelighet ved service.
Ta kontakt med våres serviceavdeling for tips og råd ved plassering av massasjebadet.

