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- GARANTIBEVIS
- MONTERINGSVEILEDNING
BADEKAR MED MIKROSILK®
- FDV

GARANTIBEVIS
VI GIR 5 ÅRS GARANTI MOT SPREKKDANNELSER SOM FORÅRSAKER
LEKASJE I KARET.
VI GIR 5 ÅRS GARANTI MOT SPREKKDANNELSER I OVERFLATEN PÅ
KARET. DETTE FORUTSETTER AT SKADEN IKKE ER KOMMET AV
VANNSKJØTSEL.
VI GIR 2 ÅRS GARANTI PÅ ALL UTRUSTNING PÅ KARET SOM FOR
EKSEMPEL ARMATUR/SØYLER/PUMPER/ELEKTRONIKK. DETTE
FORUTSETTER AT SKADEN IKKE ER KOMMET AV VANNSKJØTSEL.
VI GARANTERER Å HOLDE RESERVEDLER TIL BOBLEKARET I 5 ÅR.
DERSOM FEIL OPPSTÅR, SKAL DETTE MEDDELES TIL DIN LOKALE
RØRLEGGER. GARANTIBEVIS SKAL FRAMVISES, DA GARANTIEN
PÅBEROPES.
GARANTIEN OMFATTER
-

-

REPERASJON ELLER UTSKIFTING AV DEFEKTE DELER GRUNNET
FABRIKASJONS FEIL. DEKKES INNEN EN RADIUS AV 30 KM.
KJØRING UTENFOR DENNE RADIUS DEKKES AV KUNDEN.
IKKE INNMURING, SE SIDE 5.

GARANTIEN DEKKER IKKE SKADER SOM HAR OPPSTÅTT GRUNNET
-

-

ANVENDELSE AV VARMERE VANN ENN 50°C
ANVENDELSE AV SYRE, SKUREMIDDEL, ALKOHOL ELLER
RENGJØRINGSMIDDEL SOM INNEHOLDER NOEN AV DISSE
ELEMENTER.
KRAFTIG OVERBELASTNING
FEIL KOBLING/MONTERING
ANVENDELSE AV RESERVELDER SOM IKKE ER ORGINALE

GARANTIEN ER KUN GJELDENE NÅR MONTERINGEN ER UTFØRT AV
AUTORISERT RØRLEGGER/ELEKTRIKER. SAMSVARSERKLÆRING FRA
ELEKTRIKER SAMT GARANTIBEVIS MÅ KUNNE FORELEGGES VED
EVNT. HENDVENDELSER TIL INTERFORM ELLER RØRLEGGER.
VI TAR FORBEHOLD OM TEKNISKE ENDRINGER PÅ SÅ VEL SORTIMENT
SOM DESIGN.

KAR NR: ………………………
DATO:……………..

SIGN:……………..
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Gratulerer med ditt nye badekar med MicroSilk®. En ny og fantastisk
opplevelse venter deg.

Før karet innstalleres må denne monterings- og brukerveiledningen leses
nøye. Dette for å unngå unødvendige framtidige problemer.
Sikkerhet og helse
- Personer med hjertesykdommer bør ta kontakt med lege for å unngå risiko.
- La ikke barn bade uten oppsyn
- Bruk aldri elektriske aparater i forbindelse med bading.
- Anbefaler personer med langt hår å sette det opp, da håravfall kan tette
innsug/dyser.

Kontroll ved mottak.
Kontroller at karet ikke er skadet under transport. Eventuelle transportskader
skal umiddelbart vises transportør og noteres på mottakskvitteringen. Var skaden
ikke synlig ved mottak skal transportør og leverandør uten ubegrunnet opphold
underettes og senest 4 dager etter utleveringen.
Den skadede varen skal oppbevares for eventuell besiktigelse eller etter
annen avtale med transportøren.

Gjeldende garanti.
Beskytt karet mot slag og støt. Tenk på at garantien faller bort dersom du har
vært grovt uaktsom med karet eller de tekniske delene.

Gode råd.
Det er viktig med god lufting på badet, spesielt ved innmuring. Benytt gjerne en
fuktstyrt vifte.
Ikke bruk hårfarge eller oljer som kan sette farge i karets overflate.
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MicroSilk®
.

MicroSilk® er hydroterapi basert på
mikroboble- teknologi. Den øker
oksygenet i vannet med opptil 70
% mer enn vanlig springvann. Med
mikrobobler; rundt 50 mikroner pr.
diameter.
Disse små mikroboblene har en
svært helsebringende effekt da de
trenger inn i hudens porer, fjerner
urenheter og tilfører fuktighet.
MicroSilk® gir vannet en melkehvit
farge på grunn av de oksygenrike
microboblene. Den øker kollagenproduksjonen, stimulerer
immunforsvaret, dreper bakterier
på hudoverflaten og reduserer linjer
og rynker.
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MONTERING
Frittstående:
Karet løftes forsiktig på plass ved å holde i selve karet og ikke i slangene.
De justerbare bena justeres lik høyden til frontpanelet.
Vatre karet etter karkanten og stram til settmuttrene på bena.
Evnt. beskyttelsesfilm på panelet/panelene må fjernes før fronten monteres etter
egen veiledning (medfølger panelet)
For å unngå vannsøl under badekaret, bør det legges en gummilist eller en
silikonfuge mellom veggen og karet. Vi anbefaler at silikonen legges mens det er
vann i karet.

Innmuring:
Ved innmuring eller nedfelling av karet er følgende viktig:
DET SKAL MINST VÆRE TO LUFTESPALTER PÅ CA 200 X 200 MM ELLER
STØRRE FRA BADEROMMET OG INN UNDER KARET.
KARET SKAL MONTERES PÅ EN SLIK MÅTE AT DET FRITT KAN LØFTES
OPP VED SERVICE. ALTERNATIVT BØR FRONTEN PÅ INNMURINGEN
MONTERES PÅ EN MÅTE SOM GJØR AT EN ENKELT KAN FJERNE DETTE
VED Å FOR EKSEMPEL SKJÆRE LANGS KANTENE. LAG MODULER AV
INNMURINGEN SOM FESTES MED SILIKON I HVERANDRE. VED SERVICE
VIL JOBBEN MED Å FRIGJØRE KARET FORENKLES, NOE SOM ER
KOSTANDSBEPARENDE FOR KUNDEN.
INTERFORM ER IKKE ANSVARLIG FOR KOSTNADER KNYTTET TIL
INNMURING

Fylling via overløp:
Dersom du har bestilt fylling via overløp på ditt kar, vil tilkoblingen av dette være
på baksiden av overløpet.

Avløp:
Rattet på innsiden løfter proppen opp og ned.
Dersom du opplever treghet ved åpning og stenging av avløpet kan dette sprayes
med silikon spray ned rundt kantene ned i avløpet slik at sylinderen i avløpet glir
lettere.

Bunnpropp:
Juster høyden på skruen slik at
proppen tetter skikkelig. Lås justeringsskruen
med låsemutteren etter justeringen.
To ganger i året bør heve/senke funksjonen i
avløpet sjekkes og evnt. smøres med silikonspray
for å unngå treghet.

Låsemutter
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Elektronisk tilkobling:

Informs MicroSilk® kar må installeres etter gjeldende sterk- og
strømsreglements normer i henhold til FEV forskrifter om elektrisk utstyr. En
registrert innstallasjonsvirksomhet må foreta den elektriske
installasjonen. Det må legges opp en egen topolet bryter på kursen til
karet med en jordfeilbryter på max 30 mA utløserstrøm. Bryter i den faste
installasjonen må benyttes som hovedbryter og slås av etter bruk.
Strømforbruk:
1000W

Bruk:

Fyll karet med vann før du starter MikroSilk® ved å
trykke på bryteren. Karet må være fylt opp med
vann før motoren startes. Denne vil gå i 30 min før
den stanser av seg selv, men man kan når som
selv slå den av manuelt.

Det vil ta flere minutter før MicroSilk® har mettet alt vannet med
mikrobobler. Vannet vil gradvis få en melkehvit farge, og det er helt normalt.
Mikroboblene har best effekt når vannet er mest mulig i ro.
MicroSilk® tilfører ingen kjemikaler i vannet og har ingen direkte effekt på
vannets kjemi.
ADVARSEL: Ikke start pumpen uten vann i karet

VEDLIKEHOLD / RENGJØRING
For den daglige rengjøringen av overflaten kan baderom spray brukes. Bruk
aldri noen form for skuremiddel, alkohol, løsemidler eller syreholdig væske
på karet da dette skader overflaten.

SpaCare Cleansing Cream:
Denne har en mild slipeeffekt som fjerner vannlinje-smuss på boblekar. Denne
påføres med en fuktig klut eller en svamp. Rens med vann og tørk av med en
myk klut eller papirserviett. Etterpoler eventuelt med SpaCare Beauty Polish for å
gi karet en glansfull og smussavstøtende overflate.
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SpaCare Beauty Polish:
Denne brukes til forsegling, polering og vedlikehold av alle overflater i badekar og
boblekar. Denne gjør overflaten vann- og smussavtøtende samt glansfull. Fjern
først fastsittende smuss med SpaCare Cleansing Cream. Påfør SpaCare Beauty
Polish jevnt med en tørr klut eller med forstøver. Poler etter med en tørr klut.
Gjenta behandlingen ved behov.

RENSING
Sun Wac rensetabletter:
Sun Wac rensetabletter sikrer nødvendig hygiene. Tilsett en tablett i badevannet
etter bruk. MicroSilk® kjøres i ca. 5 min. etter at tabletten har løst seg opp før
karet tømmes for vann.
Sun Wac 2:
Sun Wac 2 er velegnet til desinfeksjon av moderne boblebad.
Desinfeksjonen utføres etter hvert bad ved å følge betjeningsveiledningen
for desinfeksjonssystemet.
1. Etter hvert avsluttet bad, når siste person har forlatt karet, men
fremdeles med vann i karet, tilsettes 1 dl Sun Wac 2 pr. 150
l vann.
2. Vannsirkulasjonen startes og kjøres i ca 5 minutter.
3. Karet tømmes og tørkes av, og er nå klar til ny påfylling og bading
igjen.

FEILSØKING
Akkurat som installsjon av boblekar skal utføres av en elektriker/rørlegger, skal
også disse tilkalles ved eventuelle driftstopp. Følgende kan du kontrollere selv,
før du tilkaller profesjonell hjelp:
Pumpen starter ikke:
•
•
•
•
•

Er det tilstrekkelig med vann i karet? Pumpen kan ikke startes før det er
vann over dysene.
Sjekk spenningen inn til karet.
Har det vært strømbrudd? Slå av og på hovedbtyteren.
Transformator til for eksempel spotlight kan påvirke nivåsensor slik at karet
ikke starter.
Bunnventilen tetter ikke:
- Sjekk at skruen under propp fortsatt er på plass. Juster låsemutter til
proppen tetter.
- Kontroller at gummipakning på proppen er på plass.
- Sjekk at du har dreid langt nok på ”rattet”
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