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Takk for at du valgte et kvalitetsprodukt fra Svenska Neptun AB

Garanti og bruksanvisning

Viktige opplysninger på produktet: 

 Modell: _______________________ 

 Produksjonsnummer: ___________ 

 Produksjonsdato: ______________ 

Du har kjøpt et bad/massasjebadekar med følgende utstyr:

Badekar Komfort

Blandebatteripakke 4800 med vannfall (kun badekar)

Blandebatteripakke 4800

Blandebatteripakke termostat 4900

3 kW varmeelement Luftsystem - Airblower

1

1,5 kW varmeelement 

Smartzon ®



GARANTIVILKÅR 
    3 års fullgaranti. 

Dersom vedlikeholds anvisningene er fulgt, gir Svenska Neptun AB 36 
måneders garanti på produktet fra og med leveringsdatoen fra Svenska 
Neptun AB:s lager. 

Dersom det er feil på det leverte produktet, skal kjøperen melde fra om 
dette til Svenska Neptun AB snarest, og innen 7 dager etter at produktet 
er mottatt. 
Selgeren forplikter seg da, innen rimelig tid, å kostnadsfritt reparere det 
leverte produktet, men er ikke forpliktet til å betale erstatning eller 
skadeserstatning. 
Melding om andre feil må gis umiddelbart etter at feilen oppdages. 
Hvis ikke, til tross for at kjøperen har oppdaget eller burde ha oppdaget 
feilen, mister han reklamasjonsretten. 
Selgerens ansvar begrenses til å korrigere feil som meldes fra om 
innen 36 måneder etter produktets leveringsdato fra Svenska Neptun 
AB:s lager. 

Unntaket til 3 års full garanti er hånddusj og dusjslange som dekkes 
av en 1 års garanti fra kjøpsdatoen. 

Kjøperen er ansvarlig for merkostnader som oppstår hvis ikke elektrisk 
skap, pumper osv. gjøres tilgjengelige for service (se avsnittet 
flislegging). 

. 

15 års Akrylgaranti. 

Neptun gir deg en 15 års lekkasje- og misfargingsgaranti på sanitetsakrylet 
på kar. Garantien gjelder ikke om overflaten/karet skades av uaktsomhet, feil 
vedlikehold eller ytre vold. 

På vår www.svenskaneptun.se det er også en reklamasjonsblankett 
under fliken "support".
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For spørsmål angående garanti: 
Teknisk kundestøtte +46 42-38 08 97         service@svenskaneptun.se 



INSTALLASJONSANVISNING FOR MASSASJEBADEKAR 

Badekaret er utstyrt med en eller to stillegående 230V 1-faset pumpe og har massasje jetmunn- 

stykker med variabel luftinnblanding, avhengig av modell og serie. Bunnventilen åpnes og lukkes 

ved å trykke på avløpslokket.   

OBS! Fyll IKKE karet med varmere vann enn 40°C. 

OBS! KONTROLLER ALLTID PUMPE- OG OPPVARMINGSTILKOBLINGENE OG TREKK TIL 
DISSE I ETTERKANT FOR HÅND, OBS IKKE MED VERKTØY. (Se side 11.)  

TILKOBLING AV ELEKTRISITET  

Massasjebadekaret fra Svenska Neptun er enkelt å installere, men den elektriske installasjonen 

krever en autorisert installatør. Størrelsen på de elektriske sikringene samt øvrig informasjon for 

elektrisk tilkobling og det elektriske skapet for matekabel, finnes ved vannpumpen på karet. Fler-

polet bryter med minimum 3 mm bryteavstand, som skal merkes hovedbryter kar/pool, skal mon-

teres enten ved inngangen til badet ved siden av lysbryteren, eller ved sikringsskapet. Jordfeil-

bryter skal monteres og plasseres ved sikringsskapet eller utenfor badet. Jordfeilbryter skal slå 
inn ved maks. 30mA. Koble badekarets matekabel til en vannsikker trekkavlastet boks. Mateka-

belen skal ikke forkortes, men være så lang at det blir mulig å dra ut badekaret/bassenget for 

rensing av avløp mm. Elektriske komponenter under badekaret/bassenget må beskyttes mot di-

rekte vannsprut.  

OBS! Den elektriske tilkoblingen må alltid utføres av en fagperson. Fyll alltid karet med vann til 

minst 5-10 cm over jet munnstykkene før pumpen startes. Samtlige av våre modeller er, av-

hengig av type massasjeanlegg, utstyrt med en eller flere luftvridere for trinnløs innblanding av 

luft i systemet. Elektronisk styrte modeller har touchkontroll for start og stopp av vannpumpen, de 

øvrige har pneumatisk av-/ på knapp. Pumpen er vibrasjonsdempet og selvsmørende og dermed 

fullstendig vedlikeholdsfri.  

OBS! Målangivelser kan variere med ca. 1%

FLISLEGGING 
Ved flislegging skal en inspeksjonsluke plasseres slik at elektrisk skap, vannpumpe, blåser og 

gulvbrønn blir lett tilgjengelige for service. Ventilasjonsgitter skal alltid monteres på innbyggingen 

slik at kjøling av motoren og blåser kan gjennomføres. Ventilasjonsgitteret skal plasseres i en 

slik høyde over gulvplanet at dersom gulvbrønnen under karet tettes, skal vannet føres bort via 

ven-tilasjonsgitteret før det når høyden til motorer og elektrisk skap.  

OBS! Tilgang til komponentene for service er svært viktig bl.a. for at garantien skal gjelde. 

La aldri barn bade uten oppsyn av en voksen. 
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Demontering stikkfront 
Demonter nylonhetten ved å sette en skarp kniv mellom fronten (1) og 
nylonhetten, bend den (2) forsiktig løs, skru deretter ut skrue. Trekk 
ned fronten. Montering omvendt. 

Nylonhette.

Kar.

Front. 

1. 

2. 

Front. 

Lavere frontfeste. 

Lavere frontfeste. 

Front. 

1. Nylonbrikke
2. Skrue.
3. Nylonhette.

1. 2. 3. 

Front. 

4



Montering hengfront (Modell Caracas) 
Skru ut alle muttere som sitter på de lavere frontfestene (nr. 1),   

disse skal brukes senere i monteringen.  

Still fronten foran karet slik at frontens ytterkant motsvarer    

karets.   

Løft opp fronten slik at den er midt mot klemmen (nr. 2),     

trykk inn fronten, fra venstre til høyre.  

Deretter festes de lavere frontfestene ved å trykke inn fronten  

slik at gjengen kommer gjennom hullet (nr. 3). 

Sett på brikken og deretter skrue. Når alle er montert,     

trykkes nylonhetten på. 

Nr 1 

Klemmer 

Front 

Nr 2 

Lavere frontfeste. 

Lavere frontfeste. 

Kar 

Nr 3 
Nr 3 

Skrue 
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Rød knapp 

Hutte 

Belysning 

Belysning kan fås i to versjoner: 
Belysning har sin egen bryter og kan slås av  uavhengig 

av de øvrige komponentene. Komfort utgave.  

Ergobad Nakkepute 
Merk at en viss forsiktighet bør utvises når man tar av eller flytter ergobad 
nakkeputen. Fordi sugekoppene er så effektive, kan nakkeputen ødelegges 
hvis den blir dratt av med makt.  

Termosikring, varmeelement ( 46° ) 
For å stille termosikringen igjen, skru av hetten og trykk inn den 
røde knappen (sikringen er på varmeelementet). 
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Blandebattripakke 4800

Blandebattripakke termostat 4900

Dusjhåndtak

Sikkerhetsinnsug - en trygghet når du bader.
Hvis noe dekker for insugingsgittert, går pumpen ned i hvilemodus
for å unngå ulykker i badet.
Når gitteret er åpent igjen, går pumpen opp i normal drift noen sekunder.
Er standard i samtlige massasjebadekar.



Luftbryter. Styring av  
luftmengde i massasjesystemet. 

Utseende på vridere, knapper og jetstråler (avhengig av utstyr) 

Styreventil 
Ventil med mulighet til å stenge 
av ryggmassasjen fullstendig.  

Pneumatisk styring. 
på/av 

Sidejetstråler 
Manuell avstenging og retning med turboeffekt. 

Med urs reduserer 
Mot urs øker 

Roterende ryggmikrojetstråler Retningsjusterbar fotmassasje 

OBS! Utseende kan variere. 
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Kaldt 

Varmt 

Dusj P
å

fy
ll
in

g
 

Vann inn varmt/kaldt 

tilkobling 1/2” (R15) 

utvendig gjenge. 

Tilkobling blandebatteripakke 4800 

Tilkobling til 

påfylling badekar 

1/2” (R15) innvendig 

Tilkobling  

til dusj 3/8” (R10) 
utvendig gjenge. 
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3
8

 

2mm 
Sperrekappe 

Dekkebrikke 

Skrue 

Tilkobling termostat 4900 

O
F
F

 

Tut for vannfall 

1/2” (R15) utvendig 

gjenge. 

Innløp kaldt  

1/2” (R15) utvendig 

gjenge. 

Dusj 

3/8” (R10)

utvendig gjenge. 

Tilkobling badekar 

1/2” (R15) utvändig 

gjenge. 

Innløp varmt 

1/2” (R15) utvendig 

gjenge. 
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Ettertrekking av tilkoblinger. 

Disse koblingene 
(unionskobling) 
ettertrekkes med urs. 

Pumpe 

Varmeelement 

OBS! IKKE MED 
VERKTØY 
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Pneumatisk styring. (air blower) 

på/av 

Tørrblåser funksjon / luftsystemet - Ariblower

(Obs! ekstra utstyr.) 
Hold luftsystemet i gang og vent til etter badet tømmes.  

La luftsystemet gå i 3 minutter etter at badet er tømt. Det holder til tørrblåsning. 

Trykk deretter på pneumatisk knapp og steng luftblåser (air blower). 

Merk: Hvis dere flytter badet, løsne rørtilkoblinger på luftblåser (air blower). 



Tilbehør/Rengjøring/Vedlikehold 

Art.3708 Rør Cleaner  
Alle massasje-/boblebad må desinfiseres med jevne  
mellomrom. Neptun-desinfisering rengjør rørsystemet og  
uskadeliggjør bakterier og algevekst. Utførlig bruksanvisning 
på flasken. Kommer i flaske på 1 liter samt i pakke på 9x1.  

Art.3707 Ytcleaner 
Svenska Neptuns rengjøringsmiddel rengjør  
effektivt badekaret innvendig. Middelet inneholder  
karnaubavoks som gjør badekaret lettstelt og  
smussavvisende. Noen dråper på en svamp gjør  
jobben til en lek. Utførlig bruksanvisning på flasken. 
Kommer i flaske på 1 liter samt i pakke på 9x1.  

Badolje. 
Art. 3228 Eukalyptus 
Art. 3229 Furunål  
Den rette duften gjør velværet perfekt. 
SPA Care Wellness Fragrance finnes i to herlige 
duftvarianter, Furunål og Eukalyptus. 
Kommer i flaske på 250ml. 

Art.3243 Kalkcleaner 
Høykonsentrert avkalkingsmiddel for totalsanering 
av massasjeanlegget. 
Kommer i boks på 1 kg. 
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Styrtavle/må ikke åbnes

Styrtavle/må ikke åbnes

Tilkoblingsledning
Gul/Grønn

Blå
Brun

Tilkoblingsledning

Gul/Grønn

Blå
Brun

Svart
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(eventuelt med varmeelement eller blåsare i Komfort utgave).  

(samtliga modeller i Komfort utgaven utan varmeelement eller blåser  (ekstrautstyr)



Styrtavle/må ikke åbnes

Styrtavle/må ikke åbnesTilkoblingsledning

Tilkoblingsledning
Gul/Grønn

Gul/Grønn

Blå

Brun

Brun
Svart

Svart
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(eventuelt med varmeelement eller blåsare i Komfort utgave). 









Grustagsgatan 13, 25464 Helsingborg Sverige
www.svenskaneptun.se




