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Massagebadkar

Instruktionsmanual för användning & installation

MODELL: RAMSÖ
MÅTT: 1500*1500*610mm

Nordline

Kära kund,
Tack för att du valt vår produkt. För din säkerhet, ta några minuter att
läsa igenom denna bruksanvisning innan du installerar och använder.

VARNING
1. Barn och ungdomar får bara använda badkaret med en vuxens översikt.
2. Personer med högt blodtryck, diabetes eller hjärt-kärlsjukdomar är
inte tillåtna att använda badkaret.
3. Slå inte eller gnugga badkaret med ett hårt föremål för att
undvika skador och repor.
4. För att undvika att snubbla, var vänlig uppmärksamma på dropphöjden
när du går i eller ur badkaret.
5. Använd inte starka alkaliska rengöringsmedel tex, aceton, ammoniak.
6. Bada aldrig ensam under påverkan av alkohol
Undvik att bada i samband med utmattning.
7. Vattentemperaturen bör vara under 45°C,
rekommenderad temperatur: 30°C > 38°C
8. Starta aldrig vattenpumpen innan vattennivån nått det
högsta jetmunstycket
9. Inställningar, konfigurationer och detaljer om produkterna kan
ändras eller uppgraderas utan underrättelse.
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Förberedelser

Använd verktyg för att öppna förpackningen; Se till att alla
tillbehör finns med i förpackningen.

Tillbehör:

Avloppsslang

Duschslang

Duschmunstycke

Kran

Dräneringslock

Kuddar: 2 st
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Installation av badkar

Installationsverktyg: (ingår ej)

Vattenpass

Fogtätning

Skiftnyckel

Skruvmejsel (Phillips)

PTFE gängtejp

Ställ karet på platsen där det ska installeras, justera karets nivå genom att
skruva stödfötterna till rätt höjd samtidigt som du använder ett vattenpass för
att kolla att det blir exakt. Skruva sedan fast slutmuttern hårt. Kontrollera att
stödfötterna står stadigt mot golvet efter justering.
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Installation av avloppssystem

Placera karet en bit från väggen och installera sedan vattenlås och avloppsslang. Se till att packningar sitter i och tätar vid ihopsättning. Golvbrunnen bör
vara dimensionerad för karets vattenvolym och flöde så att man undviker
vattensamling i badrummet.

Använd PTFE - gängtejp,
för att täta avloppsslangen
mot badkarets avloppsventil
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Inkoppling av vatten
och montering av duschslang
B.

C.
D.

K

V

A.

E.

A.
Vattenutkast /
vattenfall
B.
Duschslang,
duschmunstycke
monteras vid installation

C.
Funktionsvred.
välj mellan dusch
eller vattenfall
D.
Termostatvred
E.
Vattenanslutning,
varm/kall
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Installation av el, tele.
Installation av el

Elinstallationen (1-fas minst 13 A) kräver en jordfelsbrytare
och skall alltid utföras av behörig elektriker. Vi rekommenderar
att man installerar en separat ström-brytare i anslutning till
badkaret.
Installation av telefon

Funktionen för att svara i telefon kräver en kabelanslutning till
ett fast jack. Observera att telefonen bara fungerar för att ta
emot samtal!

N L1

Kontrollbox
Radio
antenn
1. Kraftnät 230V 50Hz
2. Säkerhetsbrytare
3. Jordfelsbrytare
4. Badets anslutningsplint
Badkaret är konstruerat för användning i elektriska
ledningssystem med noll-ledare och fast monterad
skyddsjordledare. Samtliga elinstallationer i samband med
badkarets installation skall utföras av en yrkesman bemyndigad
av tillverkaren eller en behörig elektriker.
OBS! Innan några elektriska anslutningar görs, försäkra er om att
ledningssystemet inte är spänningsförande. Elektriska
anslutningar måste motsvara värden som finns angivna på
märkplattan.
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Tätning

När el och vatten är installerad,
skut in badkaret mot väggen,
försegla med fogmassa enligt
bilden nedan.
Du är nu redo att ta ditt första bad.
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Användning av kontrollpanel 1-4

Navigeringspil Vänster

På/av

Navigeringspil Höger

Acceptera Vald funktion

1. Panelen är med inducerande funktion, varaktigheten av kontakten är
ca 0,5 s. När någon funktion aktiveras hörs ett pip.

2. På/av knappen

Tryck"

”för att starta kontrollen, lampor tänds; tryck igen för att stänga av alla funktioner.

3. Lampa
När systemet är på, tryck"

tryck“

4.
4.1

、

” när ikonen "

" visas,

” för att sätta på lampan, ikonen på displayen blinkar, tryck“

”igen, för att stänga av

Lås (Lock)
Om displayen inte används under 1min kommer alla knappar att vara låsta, "LOCK" visas
Tryck på någon knapp i 3 sek för att låsa upp displayen.
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Användning av kontrollpanel 2-4

5. Ozonrengörning

5.1

När systemet är på, tryck “

Välj “

”, tryck“

、

” För att välja "OZON" funktionen.

” för att aktivera ozon, ozon ikonen blinkar, tryck“

”

igen för att stänga av ozon, ozon ikonen slutar blinka.
5.2

Ozonfunktionen fungerar i 10 minuter sedan stannar den automatiskt.

6. Blower (Luftpump)
När systemet är på, tryck “

6.1

Välj“

tryck“

”, tryck“

、

” för att välja "BLOWER" funktionen.

” för att starta luftpumpen, ikonen blinkar.

” igen för att stänga av, ikonen slutar blinka. blink.

7. Vattenpump
7.1

Vattenkontrollenheten hos denna regulator skyddar vattenpumpen från att brinna ut.

7.2

När systemet är på, tryck “

Välj “

tryck“

”, tryck“

、

” för att välja "PUMP" funktionen.

” för att starta pumpen, ikonen blinkar.

” igen för att stänga av, ikonen slutar blinka.

7.3

När vattennivån sänks än inställningsvärdet, kommer pumpen inte att fungera.

7.4

När pumpen arbetar och vattennivåsensorn kontrollerar lägre vattennivå än
inställningsvärde, pumpen slutar då fungera automatiskt, ikonen blinkar.
Om nivåsensorn kontrollerar vattennivån vid inställningsvärdet, pumpen startar automatiskt.
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Användning av kontrollpanel 3-4
8. Värmare
Denna funktion fungerar endast när vattenpumpfunktionen är på.

8.1
8.2

När systemet är på, tryck “

Välj "

”, tryck“

” för att välja värme funktionen "HEAT"

、

” för att starta värmaren:

Värmaren är förinställd till 37°C

8.2.1

” igen för att stänga av värmaren.

8.3

tryck “

8.4

Temperaturjustering
8.4.1 När värmaren är på, tryck"

" tills temperaturvärde blinkar,

tryck sedan “

tryck“

”eller“

”en gång, temperaturen ökas eller sänks 1°C.

”över 2 sekunder, värder kommer att öka eller sänkas med

”eller“

1°C per/0.5 sek intervall; Vänta 5 sekunder så visas den inställda temperaturen.

9

8.5

Temperatur inställningsområde: 30°C - 45°C

8.6

När temperaturfelgivaren visar "E1" och summern hörs,
så kommer inte värmaren att fungera.

FM digitalradio (när ozon är på, stängs FM-funktionen av automatiskt)
FM frekvens 87.5MHz-108.0MHz.

9.1

9.2

När systemet är på, tryck“

、

” välj “

”, tryck“

för att sätta på radion, frekvensen visas på displayen “FM”; tryck sedan “

;

”

igen för att stänga av radion, frekvensen "FM" kommer inte längre visas på displayen.
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Användning av kontrollpanel 4-4

9.3

tills “FM” och “ MHZ” blinkar.

När radion är på, tryck“
frequency:

9.3.1 tryck“

” för att öka längden med ett steg (längden på ett steg = 100 kHz):

Tryck på den här knappen under 2 sekunder, systemet söker automatiskt till
radiostationerna; Den digitala slingan låser automatiskt FM-stationen och LCD-skärmen
visar nuvarande frekvens, när den når gränsen på 108.0MHz, trycker du på den här
knappen igen och frekvensen hoppar till 87,5MHz.

9.3.2 tryck“

” för att sänka längden med ett steg (längden på ett steg = 100 kHz):

Tryck på den här knappen under 2 sekunder, systemet söker automatiskt till
radiostationerna; Den digitala slingan låser automatiskt FM-stationen och LCD-skärmen
visar nuvarande frekvens, när den når gränsen på 87,5MHz, trycker du på den här
knappen igen och frekvensen hoppar till 108,0MHz.

9.4

” tills “VOL” blinkar, tryck sedan “

När radion är på, tryck“

för att öka volymen, tryck“

9.5
9.5.1

”

”för att sänka volymren. Volymen kan justeras mellan 0-20.

Minne
Minne: När du väljer stationfrekvensen som ska lagras trycker du på “

“CH” blinkar, tryck sedan “

” eller “

(1-18-,18 positioner totalt)，tryck sedan“

9.5.2 Val av station: När radion är på, tryck “

tryck sedan “

” eller “

” för att välja position som ska sparas

” frekvensen är nu sparad.

” tills “CH” blinkar,

” för att välja den sparade frekvensen.
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” tills,

Skötselråd

BADKARETS VÅRD
När du rensar badkaret rekommenderar vi att du använder en mjuk trasa och
flytande tvättmedel. Tvättpulver, abrasiva rengöringsmedel, grova material,
rengöringsmedel som innehåller syra och lösningsmedel passar inte för
rengöring av badkaret.

VÅRD AV LUFTMASSAGE
Varje gång efter tömningen av badkaret slå på luftmassage för 30-40 sekunder.
Det gör att luftmassagesystemet töms av vatten och torkas. Om luftmassagejets
inte blåses genom efter att badkaret töms av vatten, samlas smuts i
luftmassagejetsen och badkaret börjar lukta illa.

RENGÖRING AV BADKARET
Vid rengöring av badkaret får man absolut inte vara i badkaret. Fyll badkaret
med varmt vatten och häll i rengöringsmedel. Slå på hydromassage och låt den
arbeta för ca 5 minuter. Töm badkaret och fyll det igen med rent vatten. Tillåt
hydromassage att arbeta för minst 3 minuter för att skölja massagesystemet. Vi
rekommenderar att du använder rengöringsmedel.

OM BADKARETS TÖMNING
På grund av vattnets ytspänning kan uppkomma en situation då badkarets
botten förblir våt. För att undvika avfärgningar rekommenderar vi att du
torkar badkaret efter varje användning.
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Felsökning

Problem

Vattenpumpen
fungerar inte

Möjlig anledning

Försök att lösa det här

Strömförsörjningen är inte väl ansluten,
läckageskyddet kopplas från.

Slå på strömförsörjningen och anslut läckageskyddet .

Vattenpumpimpellern har fastnat.
Vattenpumpbrytaren är avstängd.

Rengör vattenpumpimpellern

Strömförsörjningskontakten sitter inte i eller har inte
tillräckligt med strömförsörjning.

Tryck på vattenpumpbrytaren.
Anslut strömförsörjningen

Problem med vattenpumpen.
Ingen strömförsörjning.

Luftpumpen
fungerar inte
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Reparera eller byt ut vattenpumpen. Kontrollera
kretskortet och sätt i strömförsörjningen.

Tryck på luftpumpbrytaren.

Strömbrytaren är avstängd
Strömförsörjningspluggen sätter inte in.

Anslut strömförsörjningen.

Spännings problem.

Kontrollera spänningen.

Justeringsbrytaren är av eller har fastnat.

Kontrollera, byt justeringsbrytaren.

Massagetrycket
går inte att justera

Vattencirkulationen är blockerad.

Rengör vattencirkulationen.

Badkaret står
ojämnt

Stödfötterna är dåligt justerade.

Justera stödfötterna.

Dåliga tätningar.

Byt, laga tätning.

Löst åtdragna kopplingar.

Dra åt koppling/kopplingar.

Hål i vattenburen slang.

Byt slang.

Vatten läckage
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