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Tillykke med Deres nye Scandispa badekar.
Vi er overbevist om, at det vil give Dem mange gode timer, og for at De kan få det fulde
udbytte af Deres nyerhvervelse, beder vi Dem læse denne brugs- og installationsvejledning
grundigt igennem.

Ved modtagelsen
Kontroller straks ved modtagelsen, at badekarret ikke er blevet beskadiget under transporten.
Eventuelle transportskader skal straks påtales overfor transportøren og anføres på kvitteringen
for modtagelsen.

Stil aldrig badekarret på kanten, kun på benene, og sørg for, at badekarret er godt beskyttet, når
der arbejdes omkring det.
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Installation af badekar
Installation af badekar til
indmuring.

Installation af badekar
med front.

Daglig brug.

Vandinstallationen udføres i hen
hold til autorisationsloven af en
autoriseret VVS-installatør.

Vandinstallationen udføres i henhold til autorisationsloven af en
autoriseret VVS-installatør.

Badekarret monteres altid på et
fast underlag. Benene justeres, så
badekarret står helt vandret, og
sådan at der er en fugeafstand på
ca. 8 mm mellem badekarrets kant
og indmuringen. Herefter spændes
kontramøtrikkerne. De medleverede vægbeslag (gælder kun hjørnekar) monteres i korrekt højde og
ca. 200 mm fra hjørnet.

Badekarret monteres altid på et
fast underlag. Benene justeres, så
badekarret står helt vandret. Herefter spændes kontramøtrikkerne.

Det anbefales at anvende et termostatblandingsbatteri til vandpåfyldning, således at der ikke
anvendes varmere vand end nødvendigt.
Bemærk at ved påfyldning af vand
over 50 gr. C er badekarret ikke
omfattet af Scandi-aqualine´s
garanti, da det kan beskadige badekarrets overflademateriale.

Badekarret fyldes med vand.
Fugen mellem badekarret og indmuringen fuges med silikone.
Overfladerne skal være rene og
tørre. Om nødvendigt primes overfladerne, kontakt evt. silikone leverandøren.

Badekarret fyldes med vand.
Fugen mellem badekarret og
væggen fuges med silikone. Overfladerne skal være rene og tørre.
Om nødvendigt primes overfladerne, kontakt evt. silikone leverandøren.
Der skal være adgang til gulvafløbet.

Badekarret rengøres ganske normalt som al anden sanitet. Almindelige rengøringsmidler kan
anvendes.
Dog aldrig sprit, alkohol, skurepulver og andre slibende midler
eller rengøringsmidler der indeholder sådanne.

Der skal være adgang til gulvafløbet.
Badekarret skal indmures, så det
kan løftes op ved eventuel reparation uden at beskadige fliserne.
Scandi-aqualine´s garanti omfatter
ikke omkostninger i forbindelse
med fjernelse/opsætning af fliser
eller andet materiale, der hindrer
service.
Synlige fejl accepteres ikke, når
badekarret først er indmuret.
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Montage af front og gavl
Rektangulære kar
1. Hvis man arbejder alene, placerer man sig midt foran karrets front. Er man 2 personer,
bør man placere sig ved hver
sin ende af fronten.

2. Hullerne i frontens over- og
underkant skydes ind over tapperne på stativet.

3. Boltene på frontens underside
spændes med en fastnøgle.
OBS! Samtlige bolte skal
spændes.
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Montage af front
Asymmetriske kar og
hjørnekar
1. Hvis man arbejder alene, placerer man sig midt foran karrets front. Er man 2 personer,
bør man placere sig ved hver
sin ende af fronten.
2. Skyd frontens overkant ind
under karrets overkant
(position A).
3. Skub fronten ind mod karrets
stativ (postition B) og monter
de 3 skruer i frontens underkant (4 stk. på hjørnekar).
Skru til med fingrene indtil
skruerne får fat i gevindet.
4. Kontroller at fronten sidder i
rigtig position og spænd til
sidst skruerne fast med en
fastnøgle.
OBS! Samtlige skruer skal
monteres.
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Garantibevis
På Scandispa ydes
3 års garanti på karret og
3 års garanti på tekniske dele.
Dette garantibevis er udstedt på:
Scandispa model/ system:

Farve:

Attesteret af Scandispa kvalitetskontrol:
Varde, den

Garantien omfatter:
Reparation eller udskiftning af defekte dele i de tilfælde, hvor
fejlen kan henføres til produktionen af karret/ teknikdelen.

Udfyldt af:

Bemærk, at garantien ikke dækker skader, såfremt de skyldes:
Brug af varmere vand end 50°C.
Brug af sprit, alkohol, skurepulver eller rengøringsmidler, der indeholder sådanne.
Forsætlig eller groft uagtsom beskadigelse af karret eller teknikdelene ved slag, stød eller anden form for udefra kommende påvirkning.
Ukorrekt tilslutning/ montage.
Anvendelse af uoriginale reservedele
Ekstrem UV-belysning, f.eks. fra solarium placeret direkte ved karret.

I tilfælde af problemer, bedes De henvende Dem til Deres forhandler og opgive flg. data, som De også
finder på spa-badets el-tavle:
Serie nr.:

Tot.:

kW

Unit/ kar nr.:

Varmer:

kW

Type el-system:

Ordre nr.:

Volt:
Scandispa fremstilles i Danmark af Scandi-aqualine a/s, DK-6800 Varde . Tlf. (+45) 75 22 33 33 . Fax (+45) 75 22 20 09

