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LÄS OCH FÖLJ ALLA INSTRUKTIONER
DENNA MANUAL ÄR EN DEL AV BADET OCH SKALL ALLTID
FINNAS TILLGÄNGLIG

1. Allmänna råd
UW-Mobil vatten massage apparat används med badkar eller terapipool.
Viktigt.
1.1.1. Barn som använder badet skall upphörligt övervakas då de badar.
1.1.2. Denna apparat får användas enbart av människor.
2.1.3. Använd alltid apparat enlighet med instruktionerna.
2.1.4. Använd apparat endast med utrustning levererad av tillverkaren – förändringar av apparat
kan vara farliga.

1.2. Säkerhetsföreskrift för den badande
1.2.1. Avnjut inte alkohol före badandet. Intagande av mat före badandet kan förorsaka
sömnighet. Be läkaren om råd om du är ordinerad fortgående användning av medicin.
1.2.2. Gravida kvinnor skall konsultera läkare angående vattnets temperatur och badets längd.
1.2.3. Små föremål såsom örhängen, tvålbitar, hårspännen kan skada vattencirkulationssystem.
2. Installation
Apparat levereras från fabriken färdigt att användas. Efter kartongen har öppnat, kontrollera
fullständighet av accessoarer. Fästa massage slang med kapsylmutter till tryckrör A. För att
kontrollera rätta vattentryck, vrid stråle munstycke B (märkt med 2 ring, storlek 60 mm²) i
massageslangen.
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(lämna sugslang E lös tills vidare)

A = Tryckrör
B = Stråle munstycke
C = Ventil

D = Sugrör
E = Sugslang

3. Ibruktagande
3.1. Kontrollera att el-anslutning motsvarar specifikation av typ skylt: 400 V/ 50 Hz, 3/N/SL, effekt
max 1,6 kW, 3 x 16 A, IP44.
3.2. Öppna reglering ventil C.
3.3. Häng fast massage slang i hållare.
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3.4. Fyll up vatten så mycket som möjligt i sugrör D, tills sugrör är fullsatt (ventil C måste vara
öppet).
3.5. Stänga av reglering ventil C.
3.6. Fästa sugslang E till sugrör D och sätt sugslang i badkar eller pool vatten.
3.7. Fästa apparatens CEE plugg till anslutningsdosa och startar apparaten genom att tryck på
”ON”.
3.8. Ta massage slang med bastant tag i handen och vänd stråle munstycke mot vatten.
3.9. Öppna ventil försiktig och kontrollera trycket. Tryckmättare skall visa på 3 bar med stråle
munstycke B (märkt med 2 ring, storlek 60 mm²). Om trycket är lägre, se punkt 3.11.
3.10. Stäng av ventil och stäng apparat genom att tryck på ”OFF”. Det är mycket viktigt att
stänga ventil C för följande orsak:
a) När apparaten startas, vatten stänks ner i rummet.
b) Apparaten kan tömmas förorsaka att sug- eller massageslang häng på golvet
c) Om apparaten är tom, pumpen får inte användas. Torrgång måste undvika!
d) Apparaten är alltid färdig att fungera.
3.11. Om trycket är lägre än beskriven i punkt 3.9., cirkulerar pumpen i fel riktning. I detta fall fasen
i plugget måste bytas vid behörig servicetekniker.
3.12. Om apparaten används i olika stället (anslutningsdosa) kan pumpens cirkulation byttas på
samma sätt.
4. Service
Kontrollera en gång per år, att slangarna och ventiler är i bra form. Byt vid behov. Mer information
om apparatens service tel.
(i Sverige) tel. 08-512 415 35 eller 0706 05 12 46

5. Desinficering
Användaren av badet är i enlighet med DIN VDE 0750 del 224, IEC 601 del 1 och VDE 0750 del 1
6.8.2 regler, skyldig att utföra behövliga desinficeringar av anläggningen. Med denna behandling
desinficeras apparatens yta och speciellt pumpens cirkulationssystem med för professionellt bruk
utvecklade desinficeringsmedlen Adisan WS pulver.
Desinficerings utförs 1 månaders mellanrum eller före en längre tid av uppehåll i användningen
t.ex. semestertid.
1. Fyll 20 l hink med varmt vatten och tillsätts 1 dl Adisan WS rengöringsmedel. Sugslang och
massageslang skall sättas i hink.
2. Startar apparaten genom att tryck på ”ON” och öppna ventil försiktig. Kontrollera vattens
normallt cirkulation 5 minuter.
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3. Stäng av ventil och stäng apparat genom att tryck på ”OFF”. Sätt sugslang i badkar eller pool
vatten och startar apparaten igen, sätt massageslang i golvbrunn eller i tom hink.
4. Öppna ventil försiktig och spola pumpen med rent vatten ca 30 s. (så att Adisan WS sköljs port
av cirkulation system). Stäng av ventil igen. Ny är UW-Mobil desinficerad.
Apparatens yta ska rengöra med vanliga tvättmedel och en fuktig duk eller svamp.
Vid rengöringen får inte rengöringsmedel, som innehåller lösningsmedel vilka förorsakar färgfel,
användas.
6. Teknisk information
Yttre mått;
UW-Mobil
Längd x bredd x höjd, ungefär
Elanslutning

690 x 450 x 600 mm
400 V/ 50 Hz, 3/N/SL, effekt max 1,6 kW, 3 x
16 A, IP44.
Pumpens kapacitet
200 l/min
Motorskydd strömbrytare, isolering transformator 230/24 V TÜV
ON/OFF strömbrytare
CE - symbol
Massageslang inkl. stråle munstycket: 40/60/80/100/120/140 mm²
Viktigt! Anläggningen får inte användas i utrymmen där explosionsrisk finns. Service och
reparation av anläggningen får endast göras av leverantören godkända personer.
Obligatoriska säkerhetsanordningar :
Jordfelsbrytare 2-polig, högst 30 mA
Elektrisk installation enligt DIN IEC/VDE

14. Elinstallationsschema:
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