OBS! VIKTIG HANDLING

Garanti og bruksavisning
Cancun, Rio

18-1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Garanti & bruksanvisning………………..1
Garantivillkor…………………………...… 2
Installationsanvisning…………………….3
Montering stickfront (Cancun)……..…... 4
Montering hängfront (Rio)……..……….. 5
Reglage utseende……………………….. 6
Tillbehör…………………………………... 7
Inkopplingsanvisning badkar…………… 8

Vi reserverar oss för ev. tryckfel.

Vi tackar för att Ni valt kvalitetsprodukt från Svenska Neptun AB

Garanti- & bruksanvisning
Viktiga uppgifter på Er produkt Ni köpt:
Modell: _______________________
Tillverkningsnummer: ____________
Tillverknings datum: _____________
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Garantivillkor
2 års fullgaranti
Har skötselinstruktion uppfyllts lämnar SVENSKA NEPTUN AB 24 månaders
garanti på produkten fr.o.m leveransdatum från SVENSKA NEPTUN AB´s lager.
Köparen skall om den levererade produkten skulle vara behäftad med fel göra
anmälan härom enligt nedan. Säljaren är då skyldig att inom skälig tid
kostnadsfritt reparera den levererade produkten, men är eljest inte skyldig att
betala ersättning eller skadestånd.
Anmärkningar mot levererad produkt skall göras inom 7 dagar efter
mottagande av produkten.
Anmärkningar mot annat fel skall göras omedelbart efter det att felet upptäckts.
Göres ej sådan anmärkning, trots att köparen upptäckt eller borde upptäcka
felet förlorar han rätten att föra talan därom.
Säljarens ansvar begränsas till att avse fel som påtalas inom 24 månader efter
produktens 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).

5 års akrylgaranti
Neptun garanterar sanitetsakrylens äkthet på badkarsskalet och att detta är fritt
från defekter i material och utförande under 5 år.
Badkarsskalet är garanterat att inte läcka eller missfärga under en period
av 5 år.
Garantin gäller inte om ytan eller skalet skadas av oaktsamhet, felaktig skötsel
eller yttre våld.

För frågor gällande garantiåtgärder:
Teknisk Support 042-38 08 90

service@neptunbath.com

På vår www.neptunbath.com finns även en reklamationsblankett
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INSTALLATIONSANVISNING MASSAGEBADKAR
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 typskylten vid elboxen för matarkabel som 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 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 flera luftvred
för steglös inblandning av luft i systemet och pneumatisk till/från knapp. Pumpen är vibrationsdämpad och självsmörjande och därför helt underhållningsfri.
OBS. Måttangivelser kan variera med ca: 1%

INKAKLING

Vid inkakling skall inspektionslucka placeras på sådant sätt att elbox, vattenpump, och
golvbrunn blir lätt åtkomliga för service. Ventilationsgaller 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.
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Montering stickfront Cancun).

Kar.

Front.

Nedre frontfäste.
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Montering hängfront (Rio)

Kar

Front
Clips
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Reglage utseende
Pneumatisk styrning.
På/Av

Luftvred.
Styrning av luftinsläpp i
massagesystemet
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Desinfektion och Rengöringsmedel samt Badolja.
Art.1012 Rör Cleaner
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.
Art.1011 Ytcleaner
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.

Badolja.
Art. 990451 Eukalyptus
Art. 990452 Tall
Den rätta doften fulländar känslan av välbefinnande.
SpaCare Wellness Fragrance finns i två härliga doftvarianter,
Tall och Eukalyptus.
Förpackning 250ml.

Art.1114 Avkalkningspulver för massagebadkar
Högkoncentrerat avkalkningsmedel för totalsanering av
massageanläggningen.
Förpackning 1 kg.
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INKOPPLINGANVISNING MASSAGEBADKAR

1-fas anslutning 230 V 50Hz)
Skyddsjord

PE

Anslutningsledning

Nolla N
Fas L1
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Kopplingdbox

Svenska Neptun AB
Grustagsgatan 13 254 64 Helsingborg, Sweden
Tel. (+46) 42-380890 Fax (+46) 42-164570

