
Montageanvisning
Massagebadkar Serenad och Symfoni

Läs noggrant igenom denna montageanvisning innan Ert nya massagbadkar tas i drift. Nedan beskrivs 
installation samt om karets fuknktioner. Är något oklart kontakta oss gärna på 
E-mail  info@combac.se  eller telefon  +46 31 7604710  eller fax  +46 31 7616691

Våra massagebadkar är SP och CE-godkända

OBS! Skulle det under uppackning uppvisas skador på karet skall detta omgående anmälas till trans-
portbolaget.

OBS! När karet packas upp och flyttas får det aldrig lyftas i slangar, kablar eller rörsystem om sådana 
finns monterade. Lyft alltid i karkanten eller i metallstativet för att undvika skador på karet.

Våra massagebadkar utvecklas ständigt och vi reserverar oss för eventuella förändringar i design och 
funktion.



Ställ karet på plats.
Lossa karet från transportemballaget och lyft bort fronten. Ställ karet på plats i badrummet. OBS! Lyft aldrig i 
slangar, kablar eller rörsystem. Lyft alltid i karkanten eller metallstativet. ställ karet i våg med hjälp av de jus-
terbara fötterna och se till att karet vilar på samtliga fötter. Denna injustering är viktig både för att karet och 
dräneringen av rörsystemet skall fungera

OBS! 
Viktigt att det finns ett avstånd på minst 15 mm mellan golv och bottenventil när karet justeras in i höjd. Detta 
för att förhindra att bottenventilen tar i golvet då karet fylls med vatten. Lossa låsmuttrarna och justera sedan 
in fotens höjd. Spänn sedan låsmuttrarna igen.

Elinstallation
Våra kar skall anslutas som fast installation till 
det fasta ledningsnätet via en jordfelsbrytare 
med märkutlösningsström som ej överstigen 
30mA. Elinstallation skall utföras enligt gällande 
starkströmsföreskrifter. Elinstallation skall före-
gås av en allpolig säkerhetsbrytare med minst 
3 mm kontaktseparation. Elinstallationen skall 
utföras av behörig elinstallatör.  Anslutningska-
belns längd är 2 meter Elektriska komponenter 
eller apparater får ej finnas inom räckhåll för 
personer som använder karet.  Alla elektroniska 
system är kontrollerade och godkända av SP 
(Statens provningsanstallt).
Systemet är utveckat i Sverige.

VVS Anslutning
Anslutning av vatten och avlopp skall ske av behörig installatör i enlighet med gällande normer.
Montera och anslut sargblandaren.  Anslut vatten till sargblandaren.  Anslut avloppsrör (ingår ej ) ifrån badka-
rets avlopp till golvbrunnen.  Använd avloppsrör med en utvändig diameter på 32 mm.
Vi rekommenderar att blandaren kopplas in via en flexibel slang till vattenanslutningen i väggen, så att karet kan 
dras ut för service och rengöring utan att vattnet behöver kopplas från.



Montera frontpanelerna
Karets frontpaneler sätts fast med clipsen
som sitter monterade under sargkanten.
1. Placera fronten framför karet.
2. Börja monteringen från ena kanten,
 (se bild till höger)
3. För inn fronten med ett clips i taget
 och tryck nedåt-inåt tills dess att
 fronten låses. (se bild nedan).

Provkör karet
Starta karet och tappa upp vattnet så att karet kan provköras. Tappa upp så mycket vatten 
att det automatiska överfyllnadsskyddet slår in och öppnar bottenventilen. Kontrollera att 
detta fungerar.
Karet är utrustat med 2 st sensorer för vattenmängd, min och max. Innan karet är fyllt till 
minimumnivå kan jetsystemen ej startas. Detta för att karet inte ska kunna köra torrt utan 
vatten, vilket skulle kunna skada elektriska komponenter. Karet är också utrustat med en 
sensor för maxnivå som fungerar som överfyllnadsskydd.
När vattennivån når upp till denna öppnas automatiskt bottenventilen och överflödigt 
vatten rinner ut. Tänk på att nivåsensorerna kan aktiveras om man lägger handen framför 
deras placering. Detta i sin tur resulterar att vattnet kan rinna ut oavsiktligt. Bottenventilen 
bör ej öppnas medan karet är igång. Detta kan resultera i att bottenventilens plugg hamnar 
snett och karet töms på vatten. Skulle detta ske, knacka lät på locket till bottenventilen 
för att pluggen ska hamna i rätt läge igen (se bild till höger). Alternativt ta bort locket och 
rätta till pluggen för hand. Kontrollera att avloppsvattnet rinner ut till golvbrunnen utan 
hinder. Testkör karets olika funktioner. Kontrollera så att blandaren fungerar som den 
skall. Kontrollera under tiden karet testkörs att det inte läcker från blandaren, avlopp eller 
rörsystem.

Att komma igång.
Fyll karet med vatten till en nivå minst 5 cm ovanför det översta munstycket. Vi rekommenderar en
vattentemperatur på mellan 34 - 40 °C.  Använd ej varmare vatten då detta kan orsaka skador på både person 
och kar.



Serenad, System 1
Specifikationer:
6 st Big-Jets massagemunstycken
6 st M-Jets ryggmassagemunstycke 
Vattenpump 1100 W
Säkerhetssug till pump inbyggd i bottenventilen
Elektronisk Pop-Up avlopp
3-hålssargblandare
2 elektroniska tryckknappar på karkanten, styr karets 
funktioner.
- En för bottenplugg, stänga - öppna
- En för massagesystemet på - av

Symfoni, System 1
Specifikationer:
6 st Big-Jets massagemunstycken
6 st M-Jets ryggmassagemunstycke 
Vattenpump 1100 W
Säkerhetssug till pump inbyggd i bottenventilen
Elektronisk Pop-Up avlopp
3-hålssargblandare
2 elektroniska tryckknappar på karkanten, styr karets 
funktioner.
- En för bottenplugg, stänga - öppna
- En för massagesystemet på - av

Serenad, System 2
Specifikationer:
6 st Big-Jets massagemunstycken
6 st M-Jets ryggmassagemunstycken
4 st M-Jets, fotmassagemunstycken
Ljusterapi med 5 olika program
Vattenpump 1100 W
Säkerhetsutsug till pump inbyggd i bottenventilen
Elektronisk Pop-Up avlopp
3-hålssargblandare
3 elektroniska tryckknappar på karkanten, styr karets 
funktioner.
- En för bottenplugg, stänga - öppna
- En för massagesystemet på - av
- En för ljusterapin, prog; 1, 2, 3, 4, 5, av.
 (blå, röd, vit,grön och skiftande)

När LED belysningen i knappen är tänd är funktionen aktiverad.
Ställ in riktningen på jetstrålen genom att rikta den inre delen till önskat läge.
Vattenvolym: Serenad 270 liter Symfoni 370 liter (vid överfyllnadsskyddet).
Baddjup: 49,5 cm

Symfoni, System 2
Specifikationer:
6 st Big-Jets massagemunstycken
6 st M-Jets ryggmassagemunstycken
4 st M-Jets fotmassagemunstycken
Ljusterapi med 5 olika program
Vattenpump 1100 W
Säkerhetsutsug till pump inbyggd i bottenventilen
Elektronisk Pop-Up avlopp
3-hålssargblandare
3 elektroniska tryckknappar på karkanten, styr karets 
funktioner.
- En för bottenplugg, stänga - öppna
- En för massagesystemet på - av
- En för ljusterapin, prog; 1, 2, 3, 4, 5, av
 (blå, röd, vit,grön och skiftande)

Garanti
Garantivillkoren är generösa då vi vet vad vi kan. Vi vill ge er en riktigt bra trygghet.
2 års fullgaranti. Combac åtgärdar och bekostar eventuella fel. 
5 års materialgaranti. Combac tillhandahåller reservdelar utan debitering
10 års reservdelsgaranti. Combac tillhandahåller reservdelar i tio år. 
Vi har teskört alla produkter innan leverans, därför vet vi att de fungerar som de skall.

Om materialen i karen
Karet produceras i sanitetsakryl av högsta kvalitet med en förstärkt glasfiberarmerad polyester. Detta ger ett 
kar med många fördelar. Värmebevarande egenskaper, slitstark yta, hållbart och lätt att rengöra.  Vanligt bil eller 
båtvax kan med fördel användas om man behöver dölja eventuella småskador eller repor. Bara att slipa lätt och 
polera då karet är genomfärgat.

Karets funktioner
Nedan beskrivs funktionerna som styrs via de elektroniska tryckknapparna på karets kant.


