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1. Före installation
Före installation och användning av Neptun
behandlingsbadkar, vänligen läs noggrant
igenom denna manual.

2. Specifikationer
Tomvikt				
Vattenvolym				

ca 155 kg
ca 450 l

VVS
Inkommande varm/kallvatten		
Avloppsstam				
Golvbrunn				
Munstycken till handdriven hydro

3/4” ledning
110 mm
120 l/min
4, 8, 10, 12 och 14 mm

Placera behandlingsbadkaret på avsedd plats.
Justera fötterna tills behandlingsbadkaret står i våg. Spänn därefter
samtliga fötter med kontramuttrarna.
Anslut blandaren till varmt och kallt vatten med tryckslang, 3/4”
(ingår ej).
Avloppsanslutningen under karet är 75 mm (ingår ej).
För att kunna evakuera vattnet bör avloppsstammen vara 110 mm
samt att golvbrunnen har en kapacitet på minst 120 l/min.
Koppla in matningen för el. Kabeln skall vara dimensionerad för
3x16 A. Behandlingsbadkaret skall vara fast installerat och föregås
av allpolig arbetsbrytare. Systemspänningen är 400/230 VAC, 50Hz.
I utrustningen finns fasföljdsvakt installerad så vid felaktig fasföljd
går behandlingsbadkaret ej att få i drift.
Installationen skall utföras av behörig elinstallatör.
Montera sidopanelerna och fixera med skruvarna.

EL
Inkommande matning			
3x16 A, 400/230 VAC, 50 Hz
Pump 1				
2,2 kW
Pump 2				
1,5 kW
Notera att behandlingsbadkaret har fasföljdsvakt installerad och vid
felaktig fasföljd går det ej att få i drift.





4. Användarinstruktion

4.2.1 Påfyllning av vatten.
Öppna kallvattenvredet 2 och varmvattenvredet 1 .
Behandlingsbadkaret fylls på via vattenutkastare 3 .
4.2.2 Användande av hydromassagesystem.
- Fyll upp behandlingsbadkaret med vatten.
- Koppla på hydromassagesystemet med tryckknapp 8 .
I händelse av att vattentrycket inte är tillräckligt, lägg till luft
i hydromassagejetsen med hjälp av vred 9 .
Det ökar intensiteten i massagen.
- För att avsluta massagen tryck åter igen på tryckknapp 8 .

1

Varmvattenvred

2

Kallvattenvred

3

Vattenutkast

4	ON/OFF-brytare för handenhet
5

Massageregulator för handenhet

6	Handhållen hydromassageenhet
7

Manometer (visar vattentrycket i handenheten)

8	ON/OFF-brytare för hydromassage
9

Luftvred för hydromassage

10	ON/OFF-brytare för luftmassage
11	Ökar/minska luftmassagen
12	Belysning chromoterapi

4.2.3 Användande av luftmassage.
- Fyll upp behandlingsbadkaret med vatten.
- Koppla på luftmassagen med tryckknapp 10 .
- Ställ in önskad intensitet i luftmassagen med vred 11 .
- För att avsluta massagen tryck åter igen på tryckknapp 10 .
4.2.4 Användande av handhållen hydromassageenhet.
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- Fyll upp behandlingsbadkaret med vatten.
- Koppla på handhållen hydromassageenhet med tryckknapp 4
Handenheten måste samtidigt hållas stadigt i handen.
- Ställ in önskat tryck i enheten med regulator 5 . Vattentrycket
visas i manometer 7 .
- För att avsluta massagen tryck åter igen på tryckknapp 4 .
Efter avslutad behandling och tömning av behandlingsbadkaret,
koppla på luftmassagen för att tömma rörledningarna från vatten.





5. Varningar

Nedsatt allmäntillstånd - Behandlingen kan förvärra ett redan nedsatt alllmäntillstånd.

Vid påfyllning av behandlingsbadkaret får vattnet ej överstiga 60°C.

Blodbrist - Då kroppen är nedsänkt i varmt vatten kan syreupptagningsförmågan minska om personen har blodbrist.

Häll aldrig i kokande vatten i behandlingsbadkaret.
Koppla aldrig på hydromassagen eller den handhållna hydromassageenheten när behandlingsbadkaret är tomt.
Vid driftstörningar koppla ifrån arbetsbrytaren till strömmatningen
omedelbart och tillkalla service.
Använd aldrig ett defekt behandlingsbadkar!

6. Medicinska risker
Om den badandes hälsa försämras vid användande av Svenska
Neptun AB:s behandlingsbadkar, skall behandlingen avbrytas.
Hjärt- och kärlsjukdomar - Uppvärmningsprocessen kan medföra
ökad hjärtfrekvens och ökat hjärarbete som leder till överbelastning.
Högt blodtryck - Personer med högt blodtryck bör särskilt beakta
att uppvärmningsprocessen kan leda till ökad hjärtfrekvens som
medför överbelastning av hjärtat.

Hudproblem - Behandling bör undvikas om hudirritation förvärras.
Infekterade hudblåsor kan brista på grund av vidgning av blodkärl.
Graviditet - Varma bad i samband med graviditet kan orsaka
fosterskador.
Kärlsjukdom i armar eller ben - Vattenmassage får ej användas
vid infektion eller propp i djupa blodkärl. Vid åderförkalkning kan
värmebehandling öka syrebehovet och därmed förvärra
allmäntillståndet.
Puls - Hjärtfrekvensen får inte överstiga 140 slag per minut. Hög
hjärtfrekvens kan skada hjärtat.
Diabetes - Behandling i varmt vatten skall undvikas för personer
med Typ 1-diabetes på grund av nedsatt känsel och dålig
blodcirkulation.
Infektion - Vid akut infektion i huden eller lederna skall behandling i
varmt vatten undvikas under de första 48 timmarna eller till dess att
symptomen försvunnit.

Tumör - Var extra försiktig och konsultera läkare.
Blödning - Personer med blödningsrisk måste iakttaga försiktighet.
Värmen orsakar vidgning av blodkärlen vilket ökar risken för
blödning, varför personer med blödarsjuka eller annan allvarlig
blödningsbenägenhet skall avstå från behandlingen.
Nedsatt känsel - Om vattnet i behandlingsbadkaret är för varmt eller
för kallt, kan detta orsaka skador på personer med nedsatt känsel.





7. Löpande underhåll och desinfektion
7.1. Vid rengöring av behandlingsbadkarets yta, använd en mjuk
trasa eller svamp med flytande rengöringsmedel utan
slipmedel.
Rengöringspulver, slippasta eller flytande rengöringsmedel med
slipmedel samt grova rengöringstrasor som kan orsaka repor
får ej användas vid rengöring av behandlingsbadkaret.
7.2. Efter var 15:e behandling (alt. varje dag vid lägre bokningsfrekvens) skall behandlingsbadkaret rengöras med
desinfektionsmedel.
7.2.1. Desinfektionsprocess
- Fyll behandlingsbadkaret med vatten så att jetsen är ca 5 cm
under vattenytan.
- Häll i ca 1 dl desinfektionsmedel per 100 liter vatten.
- Koppla på hydromassagesystemet i ca 5 min.
- Låt blandningen stå i ca 30 min.
- Töm ur vattnet.
- Spola behandlingsbadkaret med duschen.
- Fyll åter upp med kallt vatten så att jetsen är ca 5 cm under
vattenytan.
- Starta behandlingsbadkaret i ca 10 sek.
- Töm åter ur vattnet.
7.3. I händelse av att periodisk rengöring inte är tillräcklig, kör
desinfektionsprocessen så ofta som det behövs.

8. Garantivillkor
8.1. Garantins giltighet förutsätter ett korrekt ifyllt garantidokument.
8.2. Garantin omfattar materialfel, konstruktionsfel på detaljer samt
fabrikationsfel. För kringutrustning ansluten till behandlingsbadkaret samt för kostnader uppkomna i samband med
driftstörningar omfattas ej av garantin.
8.3. En av Svenska Neptun AB auktoriserad personal utför
garantireparationer under en period av 12 månader från
förvärvsdatum.
8.4. Garantitiden börjar när behandlingsbadkaret är installerat samt
att instruktioner och skötselanvisningar är genomgångna av
personal från Svenska Neptun AB.
8.5. Personal från Svenska Neptun AB avgör ensamma om delar av
eller helt behandlingsbadkar skall bytas ut eller repareras.
8.6. Förutsättning för garantireparation är att serviceutrymme
lämnas på minst 0,6 m från produkten.
8.7. Garantin gäller ej under följande omständheter:
- Om produkten är tillfälligt eller felaktigt ansluten till el eller
vatten.
- Om avloppet är felaktigt dimensionerat.
- Om vattentillförseln är felaktigt dimensionerad.
- Vid fel orsakade av åsknedslag, rostangrepp eller elektrolys.
- Vid transportskador orsakade av hantering utanför tillverkarens
kontroll.
- Om signatur från kund eller dennes representant som godkänt
installationen saknas på garantidokumentet.
8.8. Tillverkaren är ej ansvarig för skador orsakade av driftstörningar
eller andra fel på anläggningen.





8.9. Garantireparationer gäller ej vid:
- Skador uppkomna av felaktigt handhavande.
- Felaktigheter i installationen som upptäcks senare än
3 månader från installationstillfället.
- Förslitningsskador orsakade av normalt användande.
- Byggnadsarbeten eller dylikt som är nödvändiga för att
garantireparation skall kunna utföras, till exempel om
behandlingsbadkaret är inbyggt så att service ej kan utföras.

9. Garantisedel

Modell
Tillverkningsdatum
Återförsäljare
Försäljningsdatum
Installationsdatum samt installatörens namn
Mottagare av produkten (köpare eller auktoriserad återförsäljare)
Garaniperiod
Noteringar
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