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Tekniske data

Vking II utendørs massasjebad er beregnet for utendørs bruk tilkobles kun strøm. Vann fylles via
hageslange eller lignende. Elektrisk installasjon og testing skal utføres av godkjent elektriker og
strøm må imøtekomme kravene til produktet. Beskyttelse for lekkasje, overbelastning for strøm
eller feilspenning må være installert og fungere. Installasjonen utføres med hjelp av fagperson. Se
til at koblinger/unioner på pumper og varmeelement er strammet og tette ved testkjøring av
massasjebadet og sjekk at alle delene er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller
mangler.
Sidepaneler kan males med akrylmaling, slik at man kan lage sin egen stil på massasjebadet.
Nettomål (Lengde x Bredde x Høyde) / Netto vekt: 183x89 cm / 150 kg
Vannvolum/totalvekt: 950 liter / 1100 kg
Dyser: 20 stk
Massasjepumpe: 1x2,5HK
Filterstørrelse: 20 sq/ft
Strømtrekk: Min 16A 1-fas

Service- og vedlikeholdsinstruks
Underlaget må være plant og stabilt og ha en bæreevne på minimum 500 kg per kvadratmeter.
Om massasjebadet skal monteres innendørs, må det være god ventilasjon i rommet og man må
hensyn tas produktets isolering da det er beregnet for utendørs bruk.
Løfting/håndtering Skru av frontpanelet og løft produktet i understellet som er i rustfritt stål, dette forhindrer skader på
rørdeler og andre vitale komponenter.
Ikke demonter elektriske komponenter da de ikke er beregnet for demontering. Feil, skader eller
Service
støt forårsaket ved slik demontering vil ikke kunne belastes VikingBad eller deres forhandlere.
Service dekkes ikke ved; Feil som følge av fysisk skade/ytre påvirkning, skader som skyldes feil
bruk, feil som følge av feilmontering.
Produktet må være tilgjengelig for serviceperson ved reklamasjon. Det er kjøpers ansvar å sørge for
at produktet er tilgjengelig. Dersom produktet må løftes opp/ut av innbygning for at serviceperson
skal komme til selve produktet påligger dette ansvaret på kjøper.
Når man skal rengjøre massasjebadet skal man bruke produkter som er beregnet for bruk i utendørs
Vedlikehold
massasjebad. Organiske vesker som aceton, ammoniakk eller bensin kan løse opp eller skade
elementer på produktet. Ikke bruk slike vesker til rengjøring.
Produktet leveres på godkjent søppelfylling.
Destruksjon
Følg produktets brukermanual for komplett veiledning for installasjon, bruk, vedlikehold, feilsøkning
Annet
og vilkår for service/garanti.
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