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MODELS / MODELLER 

  

  
 

 
 

 
VERMONT 

  

  

GEORGIA 
GB050-H 
GB050-V 

FLORIDA 
GB030-V 

OREGON 
GB060-H 
GB060-V 

VERMONT 
GB040-H 
GB040-V 

TEXAS 
GB070-H 
GB070-V 

CALIFORNIA 
GB080-H 
GB080-V 

ARIZONA 
GB010-H 
GB010-V 
GB020-H 
GB020-V 
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User manual 
 
Your bath is simple to use and maintain.  However, there are some basic guidelines 
which should be followed to ensure you get the best out of your unit.  
 
Intended use 
To provide assistance when bathing by means of a door employed in the side of the 
bath.   
There is a locking handle employed for the purposes of locking or releasing the door.   
Open the door by operating the handle mechanism located on the door by pushing it 
fully forward until it releases the door.   
 
To operate the unit, please follow these simple instructions: 

1. Enter the bath, once inside, the door should be closed 
2. Make yourself comfortable on the seat and secure the waste plug 
3. Commence filling the bath with water at the required temperature. In the event 

of the bath being overfilled, water may either drain naturally through the 
overflow, or the plug should be temporarily removed to allow a sufficient 
amount of water to be drained away. 

4. Once the bath is filled to the required level the user can then close the taps 
and enjoy your soak 

5. When finished bathing release the waste and wait for the water to drain 
6. Open the door once the bath is completely empty of water, open the door and 

exit the bath 
 
Helpful hints 

• Make sure the bathroom is warm before you decide to have your bath.  In this 
way you will be able to enjoy your bath fully.  

• A small towel draped across the shoulders whilst the bath is filling is also a 
good way to ensure you are fully relaxed.    

• We suggest that, as the bath is filling, you wash yourself working from the toes 
upwards so that as the water rises you are rinsed off automatically.  

• Keep a towel handy so that you can dry yourself as the bath empties. 
 
Care and maintenance 
Your walk-in bath is a high quality, precision-made unit. However, it does require a 
small amount of regular care and attention from users to ensure that it will continue to 
offer you many years of quality operation.  
 
Your bath should be cleaned regularly using a soft, damp cloth in conjunction with 
either a standard cleaning fluid (e.g.  Fairy Liquid) or a non-abrasive cream cleaner.  
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Weekly cleaning of the door seal to remove any mould or grime is required to ensure 
that it remains in good condition. A badly maintained seal can lead to problems in the 
future. 
 
Metal fittings, such as the door hinges and door locking mechanism, may only be 
cleaned with a soft, damp, soapy cloth.  
 
N.B. On no account should abrasive, bleach, spirit or ammonia based cleaners be 
used on the bath. 
 

Incorrect use of cleaners can damage the material surface. Surface and 
material damage that occurs due to incorrect treatment is not covered by the 
warranty. 

 
IMPORTANT  
When not in use the door should be left in the closed position, although not in the 
fully latched closed position. This will prevent the hinges being strained whilst 
stopping the seal becoming compressed over time.  
 
ON NO ACCOUNT SHOULD PRESSURE BE PUT ON THE DOOR WHILST IN THE 
OPEN POSITION. 
 
PLEASE NOTE THERE ARE NO USER SERVICEABLE ITEMS ON THIS UNIT. 
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Brukerveiledning 
 
Badekaret er enkelt å bruke og vedlikeholde. Imidlertid er det noen grunnleggende 
retningslinjer som bør følges for å sikre at du får mest mulig ut av ditt badekar.  
 
Tiltenkt bruk 
Badekaret er ment for å gi assistanse og enklere adkomst til den som skal bade ved 
hjelp av døren. Badekaret er utstyrt med en låsemekanisme med det formål å kunne 
låse eller frigjøre døren. Døren åpnes ved å betjene håndtaket til låsemekanismen. 
 
Følg disse enkle instruksene for å betjene ditt badekar: 

1. Gå inn i badekaret. Når du er inne, lukk døren. Sørg for å låse døren ved å 
benytte håndtaket til låsemekanismen. 

2. Fest avløpsproppen og sett deg komfortabelt til rette på setet. 
3. Fyll opp badekaret med vann i ønsket temperatur. Dersom badekaret skulle bli 

overfylt vil overflødig vann automatisk starte og renne ut gjennom overløpet. 
Avløpsproppen kan også fjernes midlertidig slik at tilstrekkelig mengde med 
vann tømmes ut.  

4. Når badekaret er fylt opp til ønsket nivå skrus kranen igjen, og du kan lene 
deg tilbake å nyte et avslappende bad. 

5. Når du er ferdig med badet åpner du avløpsproppen og lar alt vannet renne ut. 
6. Når badekaret er helt tomt for vann kan du åpne døren å gå ut av badekaret. 

 
Nyttige tips 

• Forsikre deg om at baderommet er varmt før du bestemmer deg for å ta et 
bad. Dermed vil du kunne nyte badet ditt fullt ut.  

• Ha gjerne et lite håndkle liggende over skuldrene mens badekaret fylles, da 
dette kan ha en avslappende effekt. 

• Vi foreslår at du samtidig med at badekaret fylles vasker deg fra tærne og 
oppover, slik at når vannet stiger skylles kroppen av automatisk. 

• Ha et håndkle liggende lett tilgjengelig slik at du kan ha dette rundt deg og 
tørke deg mens badekaret tømmes.  

 
Rengjøring og vedlikehold 
Dersom du følger veiledningen om rengjøring og vedlikehold vil du kunne nyte gleden 
av badekarets komfort og kvalitet i mange år. 
 
For regelmessig stell av badekaret holder det å vaske med vann, et mildt og 
hudvennlig rengjøringsmiddel, samt en myk, fuktet klut som ikke lager riper.  
 
Etter hvert bad skylles innvendige overflater med rent vann og tørkes over med en 
myk, fuktig klut. 
 



6 
 

Det anbefales ukentlig rengjøring av dørpakningen for å holde denne ren for smuss 
og bevare levetiden. Tørk av med en myk fuktet klut rundt hele pakningen. En dårlig 
vedlikeholdt pakning kan føre til problemer i fremtiden.  
 
Metallbeslag som dørhengsler og låsemekanisme skal kun rengjøres med en myk, 
fuktet klut og eventuelt mild såpe. 
 
NB! Benytt aldri slipende eller korroderende rengjøringsmidler (blekemiddel, 
ammoniakk, salt el.) til vask av badekaret.  
 

Feil rengjøringsmidler kan skade materialoverflaten. Overflate- og 
materialskader som oppstår på grunn av feil behandling dekkes ikke av 
garantien.  

 
VIKTIG 
Når badekaret ikke er i bruk skal døren lukkes inntil badekaret, men ikke låses. Dette 
sikrer at hengslene ikke belastes feil, samtidig som pakningen ikke blir komprimert 
over tid.  
 
DET SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER LEGGES TRYKK PÅ DØREN 
NÅR DENNE STÅR I ÅPEN POSISJON. 
 
REPARASJONER PÅ PRODUKTET SKAL KUN UTFØRES AV AUTORISERT 
SERVICEPERSONELL. 


