
MASSAGEBADEKAR



Tak fordi du valgte et massage badekar fra NORO. 

Her finder du, det du skal tænke på, når du skal installerer el og vand, samt funktioner i dit massage 
badekar og tips til pleje, der gør at dit nye massage badekar kommer til at holde i mange år. 

Held og lykke, vi ønsker du får mange gode stunder i massage badkaret.
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Modtagelse

Sørg for, at emballagen er hel, og at den ikke har fået nogen skade under transporten. Hvis du opda-
ger en skade, kontakt da straks NORO for at få en skades nummer til retur fragtbrevet. Så hjælper vi 
dig videre.

Når badekaret skal sættes på plads

Når emballagen er fjernet skal massage badekaret ligge med fødderne nedad for at undgå at det 
vælter under oppakning. Det er vigtigt, at du ikke løfter badkarets slanger eller rør. Løft i badekarets 
kant eller fødderne. 
Transportbrædderne skrues bort og fjern herefter frontpanelet.
Når badekaret står på plads, er det vigtigt at justere badekarets fødderne, så badekaret er stabilt og i 
vatter, for at der ikke skal stå vand i dyserne eller pumpen.

Elektriske installationer skal udføres af en autoriseret elektriker.

Blandingsbatteriet monteres separat ifølge brugsanvisningen, der medleveres med badekaret.
Langs kanten er der sat i clips så du kan skyde ind fronten. Har du et rektangulært badekar er der 
også frontbeslag i bunden af badekarret fødder. Du kan nemt justere disse ved at skrue løsne møtri-
kytten på badekarrets fod så kan du flytte den frem og tilbage. Når de sidder i den rette afstand, skal 
du fjerne det røde og hvide beskyttelses papir som sidder fast på beslaget, og trykke frontpanelet 
imod. Vent 10 minutter, før du forsøger at fjerne frontpanelet igen.

INSTALLATION

Montering

3(12)

Demontering

1 2

3



Elektriske installationer
Elektriske installationer skal udføres af en autoriseret elektriker. Tilslut badekaret til en fast installa-
tion med HPFI-Relæ. Vi anbefaler også, at du har en sikkerhedsafbryder for at slukke for elektricite-
ten til massage badekaret.

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 skal forbindes fra den mærkede koblingsplint til standeren og det beskyttende HP-
FI-Relæ.

Vigtigt!

Efterlad aldrig børn uden opsyn i badekarret. Massage badkaret har en sikkerheds funktion ved ud-
sugning af pumpen. Dette betyder, at hvis sugepumpen er dækket over slukkes pumpen. Det tager 
et par minutter for systemet at komme i gang igen.
Tal med din læge, om du har for højt / lavt blodtryk, hvis du tager medicin eller er gravid, før du ba-
der.
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BRONZE

Før badning
Inden systemet anvendes skal badkaret være fyldt med vand.

Sådan fungerer massagesystemet
For at tænde / slukke for systemet, tryk på startknappen. Luftpumpen starter og varme luft cirkulerer i 
badkaret. Millioner af mousserende luftbobler strømmer gennem bundsystemet.

Efter badet
Vandet tappes ud efter brug. Når vandet er løbet ud af karet, skal systemet startes igen og køre 
omkring 30 sekunder for at tømme systemet. Dette skal gøres, selv om badekaret anvendes til et 
almindeligt brusebad eller lignende. Afløbet åbnes / lukkes ved at trykke på bundproppen.

Massage System Bronze er et system med millioner af afslappende mousserende varmeluftbobler 
fra bunden af karet.

MASSAGESYSTEM
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SILVER

Før badning
Før systemet sættes i gang, skal der fyldes vand i karret, så det dækker ca. 2 cm over alle massa-
gedyserne.

Sådan fungerer massagesystemet
For at tænde / slukke for systemet tryk på startknappen. Når du trykker på startknappen går pumpen 
igang med et fast massage tryk. Når du trykker på startknappen igen går den over til pulserende 
stråle som giver dig en blødere, varierende massage. Ved næste tryk stoppes massagen.
Der er to dreje knapper til luft kontrol, der justerer massage effekten. Den ene er forbundet til de 6 
sideståler og den anden til microjetsen i ryggen og ved foden. I den lukkede system er det kun vand, 
der går gennem systemet, og giver en blød vand- massage. Dette ændres ved at dreje på luftregule-
ring, jo mere drejer jo mere er der åben og jo mere luftblanding kommer ind og giver hårdere massa-
geeffekt.

Efter badet
Vandet skal tappes ud efter badning. Afløbet åbnes / lukkes ved at trykke på bundproppen. Dette 
skal gøres, selv om badekaret anvendes til et almindeligt brusebad eller lignende.

Massage System Sølv giver afslappende dyb beroligende massage. Systemet omfatter:
6 sidestråler for massage langs kroppen og ryg massage med 6 microjets for afslappende massage 
af ryg og skuldre, Blandingsbatteri og frontpanel.
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GOLD

Før badning
Inden systemet begynder skal badekaret fyldes med vand, så det dækker ca. 2 cm over alle massa-
gedyser. Afløbet åbnes / lukkes ved at trykke på bundproppen.

Sådan fungerer massasjesystemet
For at tænde / slukke vand massagen, trykker du bare på startknappen. Når du trykker på startknap-
pen går pumpen igang med et fast massage tryk. Når du trykker på startknappen igen går den over til 
pulserende stråle som giver dig en blødere, varierende massage. Ved næste tryk stoppes massagen.

Der er to luft reguleringer til at justerer massage effekten. Den ene er forbundet til sidestrålerne og 
den anden til micro-jetsen i ryggen og ved foden. I den lukkede stilling er det kun vand, der går gen-
nem systemet, og tilvejebringer et blødt vand massage. Den trinløste dreje luftregulering virker så-
dan, at jo mere skyderen er åbnet, jo mere luft kommer der og dette giver en hårdere massageeffekt.

Når vandmassagen kører er vandvarmeren tændt. Den holder vandet varmt. Vandvarmeren er fo-
rudindstillet til 38 grader. Hvis varmebeskyttelse mod overophedning udløses, kan du nulstille den på 
Relounge ved at skrue den sorte hætte af og trykke på den røde knap. På Star og Sand trykker man 
ind på den sorte knap som sidder på pumpen.

Belysningen tændes/slukkes ved at du starter knappen med den hvid ring. Når knappen trykkes ned 
skifter lyset og blinkende farver kommer automatisk. Hvis du ønsker konstant lys af en bestemt farve, 
skal du trykke på start-knappen, indtil den ønskede farve vises.

Efter badet
Vandet skal tappes ud efter badning. Når vandet er løbet ud, starter systemet og køre cirka 30 sekun-
der for at tømme systemet. Dette skal gøres, selv om badekaret anvendes til et almindeligt brusebad 
eller lignende. 

Gold Massage Systemet indeholder 6 side jets for massage langs kroppen, ryg massage med 6 
micro jets for afslappende massage af ryg og skulder, 2 jets før fodmassage til trætte fødder, vand-
varmere der opretholder varmen i vandet for lange bade, stemningsfuldt lys terapi belysning med 7 
forskellige farver, frontpanel og Tropic blandingsbatteri til montering på kanten af badekaret.

For at tænde / slukke for luftmassagen, tryk på startknappen. Luftpumpen starter og forvarmet luft 
cirkulerer i badkaret. Millioner af mousserende bobler strømmer igennem badkaret.
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PLATINUM

Før badning
Inden systemet begynder skal badekaret fyldes med vand, så det dækker ca. 2 cm over alle massa-
gedyser. Afløbet åbnes / lukkes ved at trykke på bundproppen.

Sådan fungerer massasjesystemet
System Platinum har dobbelt massage system, vandmassage og luftmassage. Systemerne kan 
anvendes individuelt eller sammen. For at tænde / slukke vand massagen, trykker du bare på 
startknappen. Når du trykker på startknappen går pumpen igang med et fast massage tryk. Når du 
trykker på startknappen igen går den over til pulserende stråle som giver dig en blødere, varierende 
massage. Ved næste tryk stoppes massagen.

For at tænde / slukke for luftmassagen, tryk på startknappen. Luftpumpen starter og forvarmet luft 
cirkulerer i badkaret. Millioner af mousserende bobler strømmer igennem badkaret.
ekten. Den ene er forbundet til sidestrålerne og den anden til micro-jetsen i ryggen og ved foden. I 
den lukkede stilling er det kun vand, der går gennem systemet, og tilvejebringer et blødt vand mas-
sage. Den trinløste dreje luftregulering virker sådan, at jo mere skyderen er åbnet, jo mere luft kom-
mer der og dette giver en hårdere masekt.
For at tænde / slukke for luftmassagen, tryk da på startknappen. Luftpumpen starter og forvarmet luft 
cirkulerer i karbad. Millioner mousserende bobler strømmer gennem badet.

Når vandmassagen kører er vandvarmeren tændt. Den holder vandet varmt. Vandvarmeren er forud-
indstillet til 38 grader. Hvis varmebeskyttelse mod overophedning udløses, kan du nulstille den ved 
at skrue den sorte hætte af og trykke på den røde knap på Relounge. På Star og Sand trykker man 
ind på den sorte knap som sidder på pumpen.

Belysningen tændes / slukkes ved at du starter knappen med den hvid ring. Når knappen trykkes 
ned skifter lyset og blinkende farver kommer automatisk. Hvis du ønsker konstant lys af en bestemt 
farve, skal du trykke på start-knappen, indtil den ønskede farve vises.

Efter badet
Vandet skal tappes ud efter badning. Når vandet er løbet ud, starter systemet og køre cirka 30 sek-
under for at tømme systemet. Dette skal gøres, selv om badekaret anvendes som Dette skal gøres, 
selv om badekaret anvendes til et almindeligt brusebad eller lignende.

Platinum Massage System er det system, der giver den ultimative badeoplevelse. Massagebadeka-
ret indeholder millioner af mousserende varme luftbobler og er et fuldt udstyret massage kar.
Systemet indeholder 6 side jets for massage langs kroppen, ryg massage med 6 micro jets for afs-
lappende massage af ryg og skulder. 
2 jets før fodmassage til trætte fødder, basissystemet med 8 dyser til at stimulere massage, vand-
varmere, der opretholder varmen i vandet for lange bade, stemningsfuldt lys terapi belysning med 7 
forskellige farver, frontpanel og Tropic blandingsbatteri til montering på kanten af badekaret.
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PLEJE
Vores badekar er lavet af sanitet akryl et materiale, der er nemt at holde rent. Rengør badekaret med 
et mildt rengøringsmiddel uden slibeeekt. Vær forsigtig med de stærkere rengøringsmidler der ndes 
på markedet. Disse er ikke påkrævet for rengøring og mange af dem er så stærke/kraftige, at de kan 
ødelægge overaden på badekaret. 
Læs om vaske- og rengøringsmidler, der ikke skader krom detaljer.

NORO Clean & Aroma kit bruges til rengøring af massagebadekar. Den indeholder klor tabletter, 
desinficeringsmiddel og duftolie af fyr, til regelmæssigt rengøring og holder badet ren fra bakterier.
Hvis du skulle være uheldig og få en mindre ridse i karbadet, så kan du nemt fikse det. Brug vand og 
sandpapir af fin kornstørrelse 1000 eller mere, sammen med vand for at erne ridsen.

De første fire måneder efter det første bad, bør du ikke bruge noget rør / slange rengøring,
Vi anbefaler, at du rengøre systemet 3-4 gange om året med rengøringsmidler beregnet til
massagebadekar. Hvordan disse bliver brugt og doseres ndes på det respektive produkt.
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GARANTISEDDEL

Som ejer av et massagebadekar fra NORO bør du føle dig tryg og sikker i dit køb. Både vi og vores 
leverandører har stor erfaring med bad-og massagebadekar. Valget av komponenter, nøjagtighed 
og viden er vigtige ingredienser for produktet skal blive god og holde længe. Dog kan ting og sager 
stadog gå galt så er det vigtigt, at du som kunde hurtigst muligt få hjælp. For at vi skal kunne give dig 
den hurtige service bør du have kvittering og garantinummer ved hånden.

5 års garanti mod misfarvning og revner i skalden
2 års garanti på badekars blandingsbatteri
2 års garanti på komponenterne

Garantien gælder mod fremvising av original kvittering og garantibevis/garantinummer.
Garanti registering gjøres på vores hjemmeside www.noro.dk under kundeservice, reklamationer.

Kvitteringen som har inkøbsdatoen lægges in som billede. Husk alltid garanti nummer.
Øvrige produkt-spørgsmål, reservdele m.m. kan gøres på info@noro.dk eller
på telefon +45 70252822.

Testet af: ____________________________________
Pakket af: ____________________________________
Dato/signatur: ___________________________________
Garantinummer: _________________________________

Garantinummer findes på strømdåsen på de kar som har sådan en, eller på pumpen.
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