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Kit för vattenmassagesystem

Instruktionsmanual Vattenmassagesystem
Denna här manualen är avsedd som obligatorisk kunskap för personer som installerar, 
ansluter och sköter vattenmassagesystemet.
OBS! Det rekommenderas å det bestämdaste att överlåta installationen (nedmontering), 
igångsättning, inställning och testning till expertis med lämpliga kvalifikationer.
UPPBYGGNAD OCH DRIFTSPRINCIPER AV VATTENMASSAGESYSTEMET
Vattenmassagesystemet består av en elektrisk pump, munstycken, rörledningar med 
vattenintag, en luftförsörjningsregulator och kontrollknappar eller en styrenhet. 
Driftsprincipen för vattenmassagesystemet: Den hydrauliska pumpen tar vatten från badet 
genom vattenintaget och skickar det under tryck genom slangsystemet till 
vattenmassage-munstyckena. Munstycket till vattenmassagen är utformat på så sätt att 
vattenstrålen fylls med luft, vattnet fångar upp luften, blandar sig med den och slungas ut 
från munstycket, fylld med luftbubblor.
Driften av badet och dess lägen styrs med hjälp av en trycklufts-knapp och ett 
lufttillförsel-reglage.
Temperatur: rekommenderat temperaturområde för den vedeldade badtunnan är mellan 
30° och 39° C. 
Rekommenderat driftläge för vattenmassagesystemet: massage i 10-20 minuter med 
uppehåll i 5-10 minuter.
REKOMMENDATIONER FÖR SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
Läs anvisningarna noggrant före användningen av utrustningen. För att öka livslängden för 
munstyckena, använd vattenfilter som fångar upp småpartiklar som förorenar hålen
. Sätt igång vattenmassagesystemet endast om munstyckena är helt täcka av vatten. 
Annars kan motorn gå sönder.
Efter transport av den vedeldade badtunnan med vattenmassagesystemet måste man 
manuellt dra åt munstyckena då de kan ha lossnat på grund av vibrationer under transport.

Använd endast saltvatten och sådana tillsatser som märkts som möjliga att använda med 
vattenmassagesystem.
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Det är förbjudet att använda vattenmassagesystemet med olja, lotion eller skummedel tillsatt 
i vattnet. Dessa kan täppa till vattenmassagesystemet och bilda avlagringar i rören. Om 
vattenmassagesystemet snabbt förorenas på grund av hårt vatten kan det vara värt att se 
över möjligheten med att installera enheter för att göra det mjukt.
För att undvika att de roterande delarna i vattenmassagesystemet "fastnar" rekommenderas 
att du sätter igång vattenmassagen med jämna mellanrum (ungefär en gång I veckan).

DRIFT UNDER VINTERTID:
Under vintertid får vattnet inte frysa i någon del av vattenmassagesystemet. Töm ut vattnet 
från tunnan då det är varmt och inte fruset. Genast när allt vatten har tömts ur tunnan, slå 
på vattenmassagen under 20-30 sekunder så att allt vatten kommer ut från systemets rör.

Om det finns risk att vattnet har frusit, sätt inte igång vattenmassagen.

DESINFICERING
Desinficering av vattenmassagesystemet bör göras en gång varannan månad med hjälp av 
särskilda medel för desinficering av vattenmassagesystem. Utför desinficeringen på följande 
sätt:
• Fyll badtunnan med varmt vatten
• Tillsätt ett desinfektionsmedel i vattnet (enligt anvisningarna)
• Sätt igång vattenmassagesystemet (i cirka 5-10 minuter) så att alla utrymmen i systemet 
fylls med vatten med upplöst desinfektionsmedel
• Tappa ur vattnet från badtunnan
• Fyll badtunnan på nytt med vatten och spola rent vattensystemet (låt det stå på i 
10-15 minuter)
• Tappa ur vattnet från badtunnan.

DESINFICERA INTE BADTUNNAN SAMTIDIGT SOM DU TVÄTTAR DEN. DETTA FÖR 
ATT UNDVIKA SAMMANBLANDNING AV DESINFICERINGSMEDEL OCH 
RENGÖRINGSVÄTSKOR

Företaget BALTRESTO ansvarar ej för sådana skador på badtunnans yta eller på 
vattenmassagesystemet som uppstått efter användning av rengörings- och 
desinfektionsprodukter som ej är avsedda för denna typ av utrustning.
YTTERLIGARE RENGÖRING
En gång om året bör en ytterligare rengöring av systemet göras för att förebygga att det 
bildas kalkavlagringar. Detta görs enligt följande: 
Fyll badtunnan med vatten så att det täcker hålen i munstyckena. Tillsätt specialmedel för 
borttagning av kalk i vattenmassagesystemet, blanda det med vattnet i badtunnan och 
starta systemet och låt det stå på i 15-20 minuter (eller enligt anvisningarna för 
rengöringsprodukterna). Efter 5-10 minuter kan du starta om systemet om föroreningen 
var kraftig. Låt karet vara fyllt i 12 timmar och töm den sedan. Fyll på nytt vatten i karet, 
kör systemet i 5-10 minuter och töm sedan karet. Om du märker att det kommer smuts ur 
munstyckena efter rengöring av karet, efter rengöring ska dessa tas isär och rengöras var 
för sig. För detta behöver du ta bort låsringen genom att skruva loss den moturs tills det 
tar stopp. Hålen rengörs manuellt med en trasa fuktad med vatten.
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SÄKERHETSKRAV
• Anslutningen av vattenmassagesystemet till strömförsörjningen måste utföras av en 
expert som har alla nödvändiga certifikat och licenser som krävs för att utföra dessa arbeten.
• Elanslutningen måste uppfylla alla internationella och lokala föreskrifter för elektrisk 
utrustning.
• Se till att de elektriska parametrar för motorn stämmer överens med den el du har.
• Vattenmassagesystemet måste vara anslutet till en jordfelsbrytare med en känslighet på 
mer än 30 ma.
• För att spara energi och minska slitage, använd endast vattenmassagesystemet vid behov.
• Lämna inte barn utan uppsikt i närheten av vattenmassagesystemet när detta är igång.
• Installera inte vattenmassagesystemet på platser där det kan samlas vatten. Annars finns 
de risk att fel uppstår i den elektriska motorpumpen.
• Se till att strömkabeln inte är skadad. En skadad kabel bör omedelbart bytas ut.
• Felaktig anslutning till strömförsörjningen kan skada pumpens elmotor.
• Det är nödvändigt att säkerställa tillräckligt med luftcirkulation i pumpområdet.
• Koppla alltid ur pumpen från strömförsörjningen innan du utför något arbete med 
vattenmassagesystemet.
• Denna utrustning är ej lämplig att användas av personer med fysiska eller psykiska 
funktionshinder.

FÖRBJUDET
• ATT SÄTTA PÅ VATTENMASSAGEN UTAN ATT FYLLA BADKARET MED VATTEN. 
VATTENNIVÅN SKA VARA MINST NÅGRA CM ÖVER HÅLEN TILL MUNSTYCKENA.
• Att använda en badtunna utrustad med ett vattenmassagesystem med skadad sladd eller 
om det är fel på jordfelsbrytaren eller skyddsavstängnings-anordningen.
• Att utföra underhållsarbeten när nätsladden är ansluten till nätaggregatet.
• Att ansluta kontakten för vattenmassagesystemets motor till eluttaget med blöta händer.

GARANTIFÖRPLIKTELSER
BALTRESTO tackar dig för ditt val! Vi har gjort allt som är möjligt för att den här produkten 
ska uppfylla dina behov, och kvaliteten uppfyller europeiska standarder. För att undvika 
missförstånd rekommenderar vi dig att noggrant läsa användarinstruktionerna för 
produktionen samt garantivillkoren. Garantin gäller endast med kvitto och faktura.
Om dessa villkor bryts gäller ej garantin.

Tillverkaren ger en garanti i 12 (tolv) månader från försäljningsdatumet och utan att dessa 
villkor har brutits.
Garantin är giltig om köparen meddelar säljaren om fel inom rimlig tid (inom 7 
kalenderdagar). Köparen måste tillhandahålla giltigt bevis för köpet av badtunnan från 
BALTRESTO, tillhandahålla en kopia av fakturan, bilder av felet/defekten och tydligt 
beskriva problemet.

Tillverkaren ger inte någon garanti för produkten i följande fall:
1. Skada orsakad av förorenat vatten
2. Mekanisk skada
3. Användning av produkten vid en vattentemperatur på mer än 45°C;
4. Användning av utrustningen färre än 2 gånger per månad;
5. Om ägaren inte följt villkoren för skötseln eller felaktiga åtgärder från ägaren;
6. Felaktig installation



7. Skador till följd av naturkatastrofer (åska, eld, översvämning osv.) samt andra orsaker som 
står utanför tillverkarens kontroll;
8 . Reparation och ändring av produkten av personer eller organisationer som inte är 
certifierade för sådant arbete.
9. Användning av produkten i kommersiellt ändamål (skönhetssalonger, utställningshallar, 
idrottsanläggningar, bastur m.m.).
10. Intag av främmande föremål, produkter, kemikalier, insekter, hår, skräp osv.;
11. Skada orsakad av att fruset vatten i någon del av vattenmassagesystemet.

Garantireparation inkluderar ej defekter som upptäcks under installationen, om perioden 
mellan inköp och produktens installation överstiger tre månader. Garantitiden gäller från 
produktens försäljningsdatum.

     BALTRESTO önskar dig en skön vila, gott humör och nya härliga känslor!

Mail: info@baltresto.se
Telefon: 0707997422
https://www.facebook.com/baltrestosverige/

BALTRESTO AB
Postadress: Kungsportsavenyen 26 box 3192, 400 10 Göteborg


