
MASSAGEBADKAR



Tack för att du valt ett massagebadkar från NORO.

Här hittar du det du behöver tänka på vid installation vad gäller el och 
vatten, funktionerna i ditt massagebadkar och tips för skötsel som gör att ditt kar håller i många år.

Lycka till!
Vi önskar dig många sköna bad.
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Före installation

Kontrollera att emballaget är helt och att det inte uppstått några skador på badet under transport. Om 
du upptäcker någon skada anmäl omgående till NORO tel: 035-166430 som kan hjälpa dig vidare. 
När du reklamerar, var noga med att ange till exempel kolli-id och ordernummer, ordentlig beskriv-
ning av innehållet i paketet och gärna foto. Om din reklamation rör ett skadat paket ska du behålla 
allt emballage och innehåll, så att transportören vid behov kan besiktiga det. Tänk på att adresskortet 
ska sitta kvar.

Packa upp, ställa på plats

När emballaget ska tas bort, ställ badkaret med fötterna nedåt för att undvika att badkaret välter un-
der avemballering. Det är viktigt att ni inte lyfter i badets slangar eller rörsystem. Lyft i karkanten eller 
i benställningen.
Skruva loss transportbrädorna samt lyft bort frontpanelen. 
När karet ställts på plats är det viktigt att justera badkarsfötterna så karet står stabilt och i våg för att 
det inte ska bli vatten stående i dysor eller pump. Elinstallation ska ske av behörig elektriker.
 
Badkarsblandaren monteras enligt separat monteringsanvisning som ligger bipackad i dess kartong. 

Längs sargkanten sitter frontclips monterade där fronten skjuts in. Har du ett rektangulärt badkar 
finns det även frontfästen i nederkant på badkarsfötterna. Du justerar enkelt desa genom att lossa 
muttern från badkarsfoten och flytta fram coh tillbaka. När de sitter på rätt avstånd tar du bort det 
rödvita skyddspappret på fästet och trycker frontpanelen emot. 
Avvakta 10 minuter innan du försöker ta loss frontpanelen igen. 

INSTALLATION
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Elanslutning
Elanslutning skall ske av behöring elektriker. Anslut badet på fast anslutning och separat säkring som 
föregås av jordfelsbrytare. Vi rekommenderar även att du har en säkerhetsströmbrytare för att stänga 
av elen till massagebadkaret. 

Massagesystem Bronze   1N~230V 10amp 50Hz 560W
Massagesystem Silver   1N~230V 10amp 50Hz 1100W
Massagesystem Gold/Special Edition 1N~230V 13amp 50Hz 2600W
Massagesystem Platinum   1N~230V 16amp 50Hz 3160W

En jordkabel skall anslutas från märkt kopplingsplint från stativet till skyddsjordsanslutning.

Viktigt!

Lämna aldrig barn utan uppsikt i badkaret!
Massagebaden har en säkerhetsfunktion för utsuget till pumpen. Detta innebär att om insuget täcks 
stängs pumpen av. Det tar sedan några minuter för systemet att komma igång igen. 

Rådfråga din läkare om du har högt/lågt blodtryck, om du får någon medicinsk behandling eller är 
gravid innan du badar. 
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BRONZE

Innan bad
Innan systemet startas ska vatten fyllas i badet.

Så fungerar massagebadkaret
För att starta/stänga av bottensystemet trycker du på startknappen. Luftpumpen startar och
förvärmd luft cirkulerar i karet. Miljontals pärlande luftbubblor strömmar genom badet.

Efter bad
Vattnet ska tappas ur efter bad. När vattnet är urtappat ska systemet startas och köras ca
30 sek för att tömma systemet. Detta behövs göras även om badet ex använts för dusch eller liknan-
de.

Massagesystem Bronze är varmluftsystem med miljontals avslappnande pärlande luftbubblor från 
botten av badet.

MASSAGESYSTEM
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SILVER

Innan bad
Innan systemet startas ska vatten fyllas i badet så det täcker ca 2 cm över alla massagemunstyck-
en. Avloppet öppnas/stängs genom ett tryck på bottenpluggen.

Så fungerar massagebadkaret
För att starta/stänga av systemet trycker du på startknappen. När du trycker på startknappen går 
pumpen igång med fast massagetryck. När du trycker på startknappen igen övergår den till ett pul-
serande läge som ger dig en mjukare, varierad massage. Vid nästa tryck på knappen stängs massa-
gen av.
Det finns två luftreglage som justerar massage-effekten. Det ena är kopplat till sidojetsen och det 
andra till microjetsen i ryggmassagen. På stängt läge är det endast vatten som går genom systemet 
och ger en mjuk vattenmassage. Detta ändras steglöst genom att vrida på luftreglaget, ju mer regla-
get öppnas upp, ju mer luftinblandning och detta ger en hårdare massage-effekt.

Efter bad
Vattnet ska tappas ur efter bad. 

Massagesystem Silver ger avslappnande djup välgörande massage. Systemet innehåller
6 st sidojets för skön massage längs kroppen och 6 st microjets för avkopplande massage över rygg 
och axlar. 
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GOLD

Innan bad
Innan systemet startas ska vatten fyllas i badet så det täcker ca 2 cm över alla massagemunstycken. 
Avloppet öppnas/stängs genom ett tryck på bottenpluggen.

Så fungerar massagebadkaret
För att starta/stänga av systemet trycker du på startknappen. När du trycker på startknappen går 
pumpen igång med fast massagetryck. När du trycker på startknappen igen övergår den till ett pulse-
rande läge som ger dig en mjukare, varierad massage. Vid nästa tryck på knappen stängs massagen 
av.
Det finns två luftreglage som justerar massageeffekten. Det ena är kopplat till sidojetsen och det 
andra till microjetsen i rygg- och fotmassagen. På stängt läge är det endast vatten som går genom 
systemet och ger en mjuk vattenmassage. Detta ändras steglöst genom att vrida på luftreglaget, ju 
mer reglaget öppnas upp, ju mer luftinblandning och detta ger en hårdare massage-effekt.

När du har massagesystemet igång arbetar vattenvärmaren. Den bibehåller värmen på vattnet. 
Vattenvärmaren är förinställd på 38 grader. Om överhettningsskyddet skulle lösa ut återställer du det 
på Relounge genom att skruva bort den svarta hatten och trycka in den röda knappen. På Star och 
Sand trycker man in den svarta knappen som sitter på pumpen.

Efter bad
Vattnet ska tappas ur efter bad. 

Massagesystem Gold är systemet för dig som vill ha total avkoppling. Massage för hela kroppen, 
terapibelysning samt vattenvärmare ger dig möjlighet till långa avslappnande bad.

Systemet innehåller 6 st sidojets för skön massage längs kroppen, ryggmassage med 6 st microjets 
för avkopplande massage över rygg och axlar, 2 stycken fotmassagejets för trötta fötter, vattenvär-
mare som bibehåller värmen i vattnet för långa bad, stämningsfull terapibelysning i 7 olika färger, 
frontpanel och badkarsblandare för montering i badkarskanten.

Belysningen tänder/släcker du med startknappen med vit ring. När knappen blinkar växlar belysning-
en färger automatiskt. Vill du ha ett fast ljus med en viss färg trycker du på startknappen tills önskad 
färg visas.
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GOLD
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PLATINUM

Innan bad
Innan systemet startas ska vatten fyllas i badet så det täcker ca 2 cm över alla massagemunstycken. 
Avloppet öppnas/stängs genom ett tryck på bottenpluggen. 

Så fungerar massagebadkaret
System Platinum har dubbla massagesystem, vattenmassage och bottensystem. Systemen kan kö-
ras var för sig eller tillsammans. För att starta/stänga av systemet trycker du på startknappen. När du 
trycker på startknappen går pumpen igång med fast massagetryck. När du trycker på startknappen 
igen övergår den till ett pulserande läge som ger dig en mjukare, varierad massage. Vid nästa tryck 
på knappen stängs massagen av.
För att starta/stänga av bottensystemet trycker du på startknappen. Luftpumpen startar och förvärmd 
luft cirkulerar i karet. Miljontals pärlande luftbubblor strömmar genom badet. Det finns två luftreglage 
som justerar massage-effekten. Det ena är kopplat till sidojetsen och det andra till microjetsen i rygg- 
och fotmassagen. På stängt läge är det endast vatten som går genom systemet och ger en mjuk 
vattenmassage. Detta ändras steglöst genom att vrida på luftreglaget, ju mer reglaget öppnas upp, ju 
mer luftinblandning och detta ger en hårdare massage-effekt.

För att starta/stänga av bottensystemet trycker du på startknappen. Luftpumpen startar och
förvärmd luft cirkulerar i karet. Miljontals pärlande luftbubblor strömmar genom badet.
När du har massagesystemet igång arbetar vattenvärmaren. Den bibehåller värmen på vattnet. 
Vattenvärmaren är förinställd på 38 grader. Om överhettningsskyddet skulle lösa ut återställer du det 
genom att skruva bort den svarta hatten och trycka in den röda knappen på Relounge. På Star och 
Sand trycker man in den svarta knappen som sitter på pumpen. Belysningen tänder/släcker du med 
startknappen med vit ring. När knappen blinkar växlar belysningen färger automatiskt. Vill du ha ett 
fast ljus med en viss färg trycker du på startknappen tills önskad färg visas.

Efter bad
Vattnet ska tappas ur efter bad. När vattnet är urtappat ska bottensystemet startas och köras ca 30 
sek för att tömma systemet. Detta behövs göras även om badet ex använts för dusch eller liknande.

Massagesystem Platinum är systemet som ger den ultimata badupplevelsen. Badet innehåller mil-
jontals pärlande varma luftbubblor samt ett fullutrustat massagesystem.
Systemet innehåller 6 st sidojets för skön massage längs kroppen, ryggmassage med 6 st microjets 
för avkopplande massage över rygg och axlar, 2 stycken fotmassagejets för trötta fötter, bottensys-
tem med 8 dysor för stimulerande massage, vattenvärmare som bibehåller värmen i vattnet för långa 
bad, stämningsfull terapibelysning i 7 olika färger, frontpanel och badkarsblandare för montering i 
badkarskanten.
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PLATINUM
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SKÖTSEL & RENGÖRING
Våra badkar är tillverkade av sanitetsakryl och detta är ett material som är lätt att hålla rent. Du 
rengör karet med milt rengöringsmedel utan slipeffekt. Var försiktig med de starkare rengöringsmed-
len på marknaden, dessa behövs inte för rengöringen och många av dem är så kraftfulla att de kan 
förstöra ytan.
Läs på rengöringsmedlet att det inte skadar kromade detaljer.

NORO Clean & Aroma Clean Kit används för att underhålla karet. Det innehåller klortabletter, desin-
ceringsvätska samt doftolja fur, för att regelbundet rengöra och hålla karet rent från bakterier.
Om olyckan är framme och du får ett mindre jack eller repa i karet kan du enkelt laga. Använd vatten-
slippapper av fin kornstorlek, 1 000 och uppåt, tillsammans med vatten för att få bort repan.

De första 4 månaderna efter första badet ska du inte använda någon rör/slangrengöring, därefter re-
kommenderar vi att du rengör systemet 3–4 gånger per år med rengöringsprodukter som är avsedda 
för massagebadkar. Hur dessa skall användas och doseras finner du på respektive produkt.
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GARANTISEDEL

Som ägare av ett massagebadkar från NORO skall du känna dig trygg och säker i ditt köp. Både vi 
och våra underleverantörer har lång erfarenhet av bad- och massagebadkar. Valet av komponenter, 
noggrannhet och kunskap är viktiga ingredienser för att produkten skall blir bra och hålla länge. Dock 
kan saker och ting ändå gå fel ibland och då är det viktigt a du som kund snabbt skall få hjälp. För att 
vi skall kunna ge dig så snabb service som möjligt ber vi dig ha kvitto och garantinummer tillhands.

5 års garan mot färgski ingar och krackelering av skalet
2 års garan adkarsblandare
2 års garan ngående komponenter

Garantin gäller mot uppvisande av originalkvitto och garantisedel/garantinummer.
Garantiåberopan görs på vår hemsida www.noro.se under Kundservice, Reklamationer. Kvitto som 
styrker inköpsdatum läggs in som bild. Ange alltid garantinummer.

Övriga produktfrågor, reservdelar m.m. kan göras på info@noro.se eller på telefon 035-16 64 30

Testat av:
Packat av:
Datum/signatur:
Garantinummer:

Garantinummer hittas även på kopplingsdosan på de kar som har en sådan eller på pumpen.
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