Garanti och Instruktionsbok
07-6

Garanti- & instruktionsanvisning för
Neptun Bad
Modell:___________ Tillverkningsnummer:_________
Tillverknings datum:_____________
Vi tackar för att Ni valt ett badkar/massagebadkar från Svenska Neptun AB!
Samtliga badkar från Svenska Neptun är utrustade med följande:
1. Kombinerat breddavlopp – vajerstyrning till bottenventilen.
2. Stabil benställning med ställbara fötter.
3. Karet är thermoformat i sanitetsakryl och har glasfiberförstärkt baksida samt ingjuten
träfiberskiva i botten.

Ni har köpt ett bad/massagebadkar med följande utrustning:
Badkar

Komfort

Exklusiv

Blandarpaket 4800

Termostatblandare

Blandarpaket m vattenfall

1,5 kW värmare

3 kW värmare

Luftsystem i botten

GARANTIVILLKOR
5 års material garanti
Har skötselinstruktion uppfyllts lämnar SVENSKA NEPTUN AB 24
Månaders garanti å anläggningen fr.om leveransdatum från SVENSKA
NEPTUN AB:s lager. Köparen skall om den levererade poolen skulle vara
behäftad med fel göra anmälan härom enligt nedan. Säljaren är då skyldig
att inom skälig tid kostnadsfritt reparera den levererade poolen men är
eljest inte skyldig att betala ersättning eller skadestånd. Anmärkningar mot
leverad kar/pool skall göras inom 7 dagar efter karet/poolens mottagande.
Anmärkningar mot annat fel skall göras omedelbart efter det att felet
upptäcks. Göres ej sådan anmärkning, trots att köparen upptäckt eller
borde upptäcka felet förlorar han rätten att föratala därom. Säljarens ansvar
begränsas till att avse fel som påtalas inom 24 månader efter godsets
leveransdatum från SVENSKA NEPTUN AB:s lager.
köparen ansvarar för de merkostnader som uppkommer om inte elbox,
pumpar med mera gjorts åtkomliga för service, (se avsnitt inkakling)

INSTALLATIONSANVISNING STANDARD MASSAGEBADKAR
Ert kar är utrustat med en tystgående 230V enfas pump, och har 6-19 jetmunstycken med variabel luftinblandning beroende på modell och serie.
Öppning/stängning av bottenventilen sker genom att vrida på breddavloppslocket.
OBS! Fyll EJ karet med varmare vatten än 60C° .

ANSLUTNING ELEKTRICITET
Ert massagebadkar från Svenska Neptun är enkelt att installera men erfordrar behörig
fackman för elinstallationen. Elsäkringarnas storlek samt övrig information för elanslutning anges på semkodekal vid elboxen för matarkabel sitter vid vattenpumpen
på karet. Placera allpolig brytare med minimum 3 mm brytavstånd som skall märkas
huvudbrytare kar/pool och skall monteras antingen vid entrén till badrummet vid sidan
om belysningsknappen, eller vid säkringsskåpet. Jordfelsbrytare skall monteras och
placeras vid säkringskåpet eller utanför badrummet. Jordfelsbrytare skall bryta vid
max 30mA.
Anslut badkarets matarkabel till en vattensäker dragavlastad ip-44 dosa.
Matarkabeln skall ej avkortas utan vara så lång att det är möjligt att dra ut
karet/poolen för rensning av avlopp mm. Elektriska komponenter under karet/poolen
skall skyddas från direkt vattenbegjutning.
OBS! Elanslutningen skall alltid utföras av behörig fackman. Fyll alltid karet med
vatten till minst 5-10 cm över jetmunstyckena innan pumpen startas. Samtliga av våra
modeller är, beroende på typ av massageanläggning utrustade med en eller två luftvred
för steglös inblandning av luft i systemet. Elektroniskt styrda modeller har touchkontroll
för start och stopp av vattenpumpen, övriga har pneumatisk till/från knapp. Pumpen är
vibrationsdämpad och självsmörjande och därför helt underhållningsfri.

INKAKLING
Vid inkakling skall inspektionslucka placeras på sådant sätt att elbox, vattenpump,
luftpump, golvbrunn samt magnetventiler blir lätt åtkomliga för service. Ventilations
galler skall alltid monteras på inbyggnaden så att kylning av motorn tillgodoses.
Ventilationsgallret skall placeras på sådan höjd över golvplanet att om golvbrunnen
under karet/poolen sätts igen skall vattnet evakueras via ventilationsgallret innan detta
når i höjd med motorer och elbox.
OBS! Åtkomst av komponenterna för service är mycket viktig bl a för att garantin
skall gälla.

Låt aldrig små barn bada utan uppsikt av någon vuxen.

Belysning med Halogenlampa
Belysning kan fås i två versioner:
1. Belysning startar samtidigt som pump.
2. Belysning har egen brytare och kan då tändas/släckas
oberoende av övriga komponenter.

För badkar utrustade med belysning bör följande beaktas:
Badkaret är utrustat med en termisk bimetallsensor vars
funktion är att bryta strömmen till lampa om temperaturen blir
för hög.

Observera att lampan endast får vara tänd då karet är vattenfyllt.
Likaså täck ej över lampan med handdukar etc. då karet är tömt
Då detta kan medföra brand.
Vid byte av lampa skall metallringen som håller lampglaset vridas
motsols till det att densamma lossnar. Till ringen hör en packning.
Var noga med att denna packning monteras, när lampan är utbytt.

Nackudde
Observera att viss försiktighet bör iaktas när man avlägsnar eller flyttar nackkudden.
På grund av att sugpropparna är så effektiva kan nackkudden brista, om man
drar bort kudden med våld.

Reglage utseende och Jets (Beroende på utrusning )
Pneumatisk styrning.
På/Av

Luftvred.
Styrning av luftinsläpp i
massagesystemet.

Styrventil.
En trevägsventil med möjlighet att
stänga av ryggmassgen helt.

Sidojets
Manuellt avstängning– och riktbara
med turboeffekt.
Medsols minska
Motsols öka

Roterande microjets.

Fotmassage riktbara

Bruksanvisning Jets

X-Wing
X-Wing munstycket är vridbart ca 180°.
Trycket justeras genom att man vrider
på vingarna. Ca. ett halvt varv från
stängt till fullt öppet.

Stress-Eez

Stress-Eez dessa är roterande vatten jet
utan luft. Trycket regleras genom att
vrida på ringen runt munstycket.

Roro
En kraftfull kullagrad roterande jet
Munstycket är justerbart i 3 steg
1. Rak stråle, 2. Svagt roterande
och 3. Fullt roterande. Även trycket
kan justeras genom att vrida ringen
runt munstycket.

Reglage (Beroende på utrusning )

Termosäkring värmare ( 46 )
För att åter ställa termosäkring, skruva av huven och tryck in
den röda knappen. (Säkring finns på värmaren)

Huv
Röda knappen

Montering front
Vid montering av font, kan dessa fäste
justeras genom att lossna muttern. Se bild

Mutter

Montering front
Skruva av alla muttrar som sitter på de nedre fästen (nr 1),
dessa skall användas senare i monteringen.
Ställ fronten framför karet så att frontens ytterkant mottsvarar karets, lyft upp fronten så att den är mittför clipset
(nr 2), tryck in fronten, från vänster till höger, där efter fästes de nedre, genom att trycka in fronten så att gängan
kommer igenom hålen (nr 3), sätt på bricka sedan muttern,
när alla är monterade tryckes nylonhuven på.

Nr 1
Mutter

Nr 2
Front
Clips

Nr 3

Anslutning Blandare GS 4800-1

Anslutning till
påfyllning badkar
1/2” (R15) invändig
gänga.

Vatten in varmt/kallt
Anslutning 1/2” (R15)
utvändig gänga.

Påfyllning

Anslutning
Till dusch 3/8” (R10)
utvändig gänga.

Varm

Dusch

Kall

2007-1

1/2” INV.G

1/2” UTV.G

1/2” INV.G

1/2” INV.G

38

OFF

Blandare Termostat GS 4900

Täckbricka
Skruv
2mm Insexskruv

Anslutning badkar
1/2” (R15) utvändig
gänga.

Spärrkapp

Dusch
3/8” (R10) utvändig
gänga.

Pip o Vattenfall
1/2” (R15) utvändig
gänga.

Inlopp Varm
1/2” (R15) utvändig gänga.

Inlopp Kall
1/2” (R15) utvändig gänga.
2007 –3
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STRÖM PÅ/AV
LUFTBLÅSARE (OBS tillval)
MASSAGEPUMP 1
MASSAGEPUMP 2 (OBS tillval)
LJUDVOLYM & FUNKTIONSINSTÄLLNING UPP
FUNKTIONSINSTÄLLNING
LAGRA RADIOKANAL
LJUDVOLYM & FUNKTIONSINSTÄLLNING NER
RADIO
CD
TELEFON
UNDERVATTENSLJUS
LCD-SKÄRM
BILDSKÄRMSINSTÄLLNING LJUDVOLYM
LJUSINDIKATOR
INDIKATOR MASSAGEPUMP (tänds när vattennivån är rätt i badkaret)
FJÄRRKONTROLLENS FÖNSTER
STATUSINDIKATOR BLÅSARE HASTIGET
DISPLAY FÖR VATTENTEMPERATUR

FJÄRRKONTROLLS FUNKTIONER

1.

7.

2.

8.

3.

9.

4.

10.

5.

11.

6.

12.

1. STRÖM PÅ/AV
2. MASSAGEPUMP 1
3. LJUDVOLYM & FUNKTIONSINSTÄLLNING UPP
4. LJUDVOLYM & FUNKTIONSINSTÄLLNING NER
5. CD
6. TELEFON
7. BLÅSARE
8. MASSAGEPUMP 2
9. FUNKTIONSKNAPP
10. SPARA RADIOKANALER
11. RADIO
12. UNDERVATTENSLJUS

A. BRUKSANVISNING
1. STRÖM PÅ/AV
När enheten är påslagen, tryck på
knappen på kontrollpanelen eller
fjärrkontrollen. Alla funktionsknappar är påslagna. Vid påslagning lyser LCDbildskärmen upp i grönt. Systemet kommer per automatik att stängas av efter en
timme. Enheten kan också stängas av manuellt genom trycka på
knappen igen.
Alla funktioner stängs således av.

OBS karet måste vara fyllt med vatten för att fungera.
2.UNDERVATTENSLJUS
När systemet är aktiverat och tillräckligt med vatten cirkulerar i badkaret,
tryck på
knappen på kontrollpanelen eller fjärrkontrollen för att sätta på undervattensljuset. Indikatorn
för ljuset lyser då på LCD-bildskärmen. Tryck på knappen
igen för att stänga av undervattensljuset. ( OBS: Om inte tillräckligt med vatten cirkulerar i badkaret aktivers inte undervattenljuset, indikatorlampan blinkar.)

3. TELEFON (för extern inkoppling)
Ringer det när systemet är påslaget kommer en ringsignal att ljuda. De olika funktionerna Radio/CD, Massagepump, Blåsare, etc, stängs då av per automatik.
Tryck på
knappen på kontrollpanelen eller fjärrkontrollen och ringsignalen sluta
systemet går in telefonsvarsläge. LCD-bildskärmen indikerar bokstaven
.
Lägg på luren genom att trycka på
knappen igen. När telefonen lags på, startar
systemet per automatisk återigen upp den tidigare använda funktionen.

4. RADIO
Slå på systemet genom att trycka på
knappen på kontrollpanelen eller fjärrkontrollen. LCD-bildskärmen visar aktuell frekvens. Genom att trycka på
på startar
systemet en radiokanalsökning. Använd
och
knapparna för att välja kanal.
Tryck på antingen
eller
i en halv sekund för att automatisk sökning skall starta.
När önskad kanal kommer upp, tryck på
knappen i två sekunder för att lagra.
Tryck på
knappen en andra gång och systemet går in i läge för
kanalbyte.
Använd
knappen för att välja önskad kanal, från 1 till 8. Tryck på
knappen
en tredje gång och systemet går in i inställningar för blåsarhastigheten. För att komma
till ljudvolymsinställningar, tryck på
knappen igen.

4a. CD (för extern inkoppling)
Tryck på
knappen antingen kontrollpanel eller fjärrkontrollen så går systemet in
på CD-läge. LCD-bildskärmen visar då ”cd”. Tryck på CD för att stänga av denna
funktion.

5. INSTÄLLNING FÖR LJUDVOLYN
När RADIO/CD delen är aktiv och
knappen inte trycks in eller om systemet är i
inställning för ljudvolymsläge så kan använda
och
knapparna för att ändra
ljudvolymen.

6. MASSAGEPUMP (OBS Pump 2 är extra tillval)
När systemet är aktiverat och tillräkligt med vatten cirkulerar i badkaret, tryck på
Knappen på kontrollpanelen eller fjärrkontroll, så startar massagepumpen. På LCDbildskärmen visas då
ikonen. Tryck igen på knappen för att stänga av massagepump. (OBS: Om inte tillräckligt med vatten cirkulerar i badkaret kommer massagepumpen inte att fungera,) På LCD– bildskärmen visas då
ikonen.

7. LUFTBLÅSARE (OBS är extra tillval)
När systemet är aktiverat och tillräckligt med vatten cirkulerar i badkaret, tryck på
Knappen på kontrollpanelen eller fjärrkontroll för att gå in i blåsarhastighetens
manuella inställning. På LCD-bildskärmen visar angiven hastiget. Tryck på
knappen och använd
och
knapparna för att ställa in önskar hastighet.
Tryck på knappen igen för att gå till inställningar för automatisk blåsarhastighet,
Tryck på knappen en tredje gången för att stänga av blåsaren. När badkaret är tömt
Tryck på knappen så aktiveras blåsaren i 3 minuter för att torka ut ledningarna.
När vattennivån i badkaret sjunker från full till låg och varar där i minst 10 sekunder,
stänger systemet av blåsaren i 10 minuter och startar därefter automatisk torkning av
ledningar under 3 minuters tid.

Desinfektion och Rengöringsmedel samt Badolja
Art.1012 Desinfektion
Alla massage/bubbelbadkar behöver desinficeras med
jämna mellanrum. Neptun desinfektion rengör rörsystemet samt oskadliggör bakterier och algtillväxt.
Utförlig bruksanvisning finns på flaskan.
Förpackning 1 liter samt storförpackning 9x1 liter
eller 5 liters dunk.
Art.1011 Rengöring
Svenska Neptuns rengöringsmedel är ett effektivt medel för
allmän rengöring av karets insidor. Medlet innehåller
carnaubavax, som gör karet lättskött och smutavvisande.
Några droppar på en svamp gör jobbet till ett nöje
Utförlig bruksanvisning finns på flaskan.
Förpackning 1 liter samt storförpackning 9x1 liter
eller 5 liters dunk.
Art.1013 Oil of Neptun
Svenska Neptuns badolja är speciellt lämpligt för massagebubbelbadkar då den löser sig i vatten. Några droppar i karet
gör badet till en ny upplevelse. Produkten är utprovad
i sjukhusmiljö under många år och bevisad effektiv.
Förpackning 250ml samt storförpackning 20x250ml
Art.1114 Avkalkningspulver för massgebadkar
Förpackning 1 kg

Grustagsgatan 13 25464 Helsingborg
Tel: 042-380890 Fax: 042-164570

BESTÄLLNINGSSEDEL
FAXA ELLER POSTA DENNA TILL OSS, SÅ SKICKAR VI VARORNA TILL DIG
INOM TRE ARBETSDAGAR FRÅN DET ATT VI EMOTTAGIT BESTÄLLNINGEN.

RENGÖRING, 125 KR
_______________

DESINFEKTION, 125 KR
_______________

OIL OF NEPTUN, 100 KR
_______________

AVKALKNINGSPULVER, 140 KR
_______________
OBS! PRISERNA ÄR INKLUSIVE MOMS!

___________________________________
NAMN

___________________________________
ADRESS

___________________________________
POSTNR & ORT

___________________________________
TELEFON

FRAKT TILLKOMMER BEROENDE PÅ HUR MYCKET PAKETET VÄGER. FÖR PRIVATPERSONER TILLKOMMER ÄVEN
POSTFÖRSKOTTSAVGIFT PÅ 50 KR. DESSA VAROR GÅR ÄVEN ATT KÖPA HOS VÅRA ÅTERFÖRSÄLJARE, SOM DU KAN
HITTA PÅ WWW. NEPTUNBATH.COM. VI RESERVERAR OSS FÖR EVENTUELLA PRISÄNDRINGAR.

Svenska Neptun AB
Tel 042-38 08 90

-

Grustagsgatan 13
Fax 042-16 45 70

-

254 64 Helsingborg
www neptunbath.com

