System Kit AIR 8
Den här manualen är avsedd som
obligatorisk kunskap för personer som
installerar, ansluter och sköter luftmassage-systemet.
OBS! Det rekommenderas å det bestämdaste att överlåta installationen (demontering),
igångsättning, inställningar och testning till expertis med lämpliga kvaliﬁkationer.
Luftmassage är en sorts undervattensmassage som utförs med hjälp av luftbubblor.
Luftmassage-systemet består av slangar och munstycken som är installerade på botten av
badtunnan, genom vilka luft cirkulerar med hjälp av en pump.
Installation av luftmassage-systemet måste utföras strikt i enlighet med installations-anvisningarna.
ANVÄNDA LUFTMASSAGE-SYSTEMET
För att inte riskera att vatten kommer in i luftmotorn bör vattnet inte
stiga till lägre än 50 mm från badets övre kant.
Håll munstyckena rena, luften måste passera fritt genom dem
för att undvika ökad belastning på luftmotorn och att den
skadas. Luftmassage-systemet kan användas med
havssalter, badskum och doftande aromterapi-oljor. För att
spara energi och minska slitage, använd luftmassage
endast vid behov.

UNDERHÅLL AV BADTUNNA MED LUFTMASSAGE
Efter att ha transporterat badtunnan med luftmassage-systemet måste man manuellt dra åt
munstyckena då de kan ha lossat av vibrationer under transporten.
När badtunnan tömts på vatten måste man avlägsna det återstående vattnet från
luftmassage-systemet. För att göra detta, slå på luftmassagen under 20-30 sekunder.
Försök undvika att vattnet fryser inne i rören till luftmassage-systemet under vintertid.
Töm ut vattnet från tunnan
då det forfarande är varmt och inte fruset. Genast när allt vatten har tömts ur
tunnan, slå på luftmassagen under 20-30 sekunder så att allt vatten kommer ut från
systemets rör.
OM DET FINNS RISK FÖR ATT VATTNET FRYSER, SLÅ INTE PÅ LUFTMASSAGEN!

SÄKERHETSKRAV
•Anslutningen av luftmassage-systemet 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.
•Luftmassage-systemet måste vara anslutet till en jordfelsbrytare med en känslighet på mer
än 30 ma.
•För att spara energi och minska slitage, använd endast luftmassage-systemet vid behov.
•Lämna inte barn utan uppsikt i närheten av luftmassage-systemet när detta är igång.
•Installera inte luftmassage-systemet på platser där det kan samlas vatten. Annars
ﬁnns de risk att fel uppstår i den elektriska motorpumpen.
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•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 luftmassage-systemet.
•Denna utrustning är inte lämplig att användas av personer med fysiska eller psykiska
funktionshinder.
FÖRBJUDET
•Att använda en badtunna utrustad med ett luftmassage-system med skadad sladd och om det är
fel på jordfelsbrytaren eller skyddsavstängnings-anordningen.
•Att utföra underhållsarbeten när nätsladden är ansluten till nätaggregatet.
•Att ansluta kontakten för luftmassage-systemets 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 högre 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 luftmassage-systemet.

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!
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