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1.0 INLEDNING

1.1 VAD ÄR ETT BAZZ AQUA SITTBADKAR?

Bazz Aqua Sittbadkar är en svensk kvalitetsprodukt som utvecklats och tillverkas av SAMECA som har mer än
40 års erfarenhet av att tillverka såväl hygienbadkar för sjukhusanvändning som olika typer av badkar för privata
hem. Bazz Aqua är utvecklat för att erbjuda ett bekvämt och enkelt badande utan de krav på rörlighet och balans
och därmed förknippade svårigheter och riskmoment som finns vid användning av ett konventionellt badkar.
Den lättmanövrerade dörren och den låga tröskelhöjden i ett Bazz Aqua sittbadkar gör att instegsmomentet blir
mycket enkelt och riskfritt. Den unika dörren, som öppnas inåt i badkaret, medför också att kraven på tillgänglig
yta för installation reduceras till ett minimum.

Sittbadkaret kan också som tillval utrustas med blandare, utkastarpip och dusch. Varje badkar, med beställd 
utrustning monterad, testas omsorgsfullt i fabriken före leverans

1.2 HÄLSA OCH SÄKERHET

Att bada i Bazz Aqua Sittbadkar är en skön upplevelse men kan innebära påfrestningar för den badande. Studera
därför följande råd och anvisningar.

a) Var försiktig med badande i vattentemperaturer överstigande 38-39° C. 

b) Begränsa därför till en början badtiden till högst 20 minuter. Kortare tid om man är ovan.

c) Försök aldrig öppna dörren så länge badkaret inte är tomt. Om dörren öppnas när det finns vatten i
karet kommer kvarvarande vattenmängd att flöda ut på golvet.

d) Inuti badkaret finns en säkerhetskedja monterad som är fäst i avloppsproppen. Denna kan användas
för tömning av badkaret om svårigheter att manövrera avloppsvredet uppstår.

2.0 ALLMÄN BESKRIVNING

Sittbadkaret kan installeras antingen i ett hörn eller mot en rak vägg. För att kunna ta av de två frontpanelerna
krävs  antingen  att  badkaret  kan flyttas  fram eller  att  det  finns  fri  yta  vid  kortsidorna  så  att  man får  tag  i
panelerna.

Badkaret är utrustat med en fjärrmanövrerad avloppsventil som manövreras via ett vred på badkarsväggen. En
säkerhetskedja fäst direkt i avloppsproppen kan användas om svårigheter att greppa vredet uppstår.

Badkarsdörren manövreras med handtaget som är bekvämt placerat på dörrens insida. Den unika dörren öppnas
inåt för att sedan föras åt sidan så att den är helt ur vägen vid in- och ursteg.
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3.0 INGÅENDE UTRUSTNING

Sittbadkaret  är  vid leveransen  komplett  med all  beställd  utrustning.  Den kompletta  enheten  är  omsorgsfullt
funktionsprovad före leverans.

Leveransen kan i enlighet med beställning inkludera:

a) Engreppsblandare med dusch och integrerad vattenutkastare.

b) Termostatblandare med dusch och integrerad vattenutkastare.

c) Gröntonad dörr med screentryckt kantbård.

d) Delbara stödben för att möjliggöra intransport genom trånga dörröppningar.

4.0 INSTALLATION

4.1 KRAV PÅ PLATS OCH FÖRBEREDELSE

Den plats där man tänker ställa karet bör vara slät och jämn och av sådan hållfasthet att den tål ytbelastningen av
ett fullbelastat kar (se 9.1).

Yta för installation:

De maximala dimensionerna på karet utgör minsta möjliga installationsyta. För installation och service erfordras
dock en fri yta framför sidopanelerna. Rummet klassas som våtutrymme och bör ha vattentätt golv (eventuellt
med lutning till golvbrunn).

Vattenanslutning:

Vattenfyllning kan ske med väggmonterad badkarsblandare alternativt blandare som monteras på badkarskanten.
Om blandare ska eftermonteras kan nödvändiga hål lätt tas i badkaret, enklast med hålsåg.

Fabriksmonterade  blandare  från  Sameca  (tillval)  har  utvändig  anslutningsgänga  R  1/2".  Anslutningarna  är
märkta med röda och blå prickar för varmt respektive kallt vatten. Använd flexibla slangar för anslutning av
badkarsmonterad blandare. Avstängningsventiler bör installeras i ledningarna.

Avloppsanslutning:

Från  avloppsventilen  dras  ett  plaströr  dia  40  mm  till  avlopp  (golvbrunn).  Tillse  att  anslutningsdetaljerna
monteras utan att spänningar uppstår.
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4.2 INTRANSPORT, UPPACKNING OCH INSPEKTION.

Placera karet på uppställningsplatsen och ta där bort emballaget. Om karet måste flyttas utan emballage bör det
ske med stor  försiktighet  så att  karets  fina ytfinish inte tar  skada. Om intransport  måste ske genom trånga
dörröppningar kan badkarsdörren öppnas och stödben monteras av (tillval) för att öka framkomligheten. Med
öppen dörr och avmonterade stödben kan karet svängas in genom öppningar som är smalare än karets yttermått.
Se 8.0.

Vid uppackningen bör karet inspekteras med avseende på eventuella transportskador. Kontakta leverantören om
något är skadat.

4.3 UPPSTÄLLNING

Ställ karet på plats. Bestäm hur högt badkaret ska stå över golvet genom att skruva ner foten under tröskeln till
önskad position. Spänn kontramuttern. Kontrollera att karet står vågrätt med hjälp av vattenpass och om så
erfordras  görs  justeringar  med  hjälp  av  de  två  skruvfötterna  närmast  väggen. Kontramuttern  på
benställningens ovansida måste lossas och justering sker sedan genom att foten skruvas upp eller ner. Under
justeringen ska de två främre yttre fötterna inte nå ner till golvet.

När karet står rätt ska de två främre yttre fötterna skruvas ner så att de tar upp hela badkarets tyngd. Fotskruven
under tröskeln ska då inte längre mer än nudda golvet.

OBSERVERA! Skruvfoten under tröskeln är endast ett tippskydd och ska, när injusteringen är klar, inte
bära någon del av karets tyngd. Hela badkarets tyngd ska bäras av de 4 övriga fötterna.

Kontrollera att skruvfötternas kontramuttrar är åtdragna så att maximal stabilitet erhålls. 

Montering av paneler eller annan inklädnad ska ske först då karet är färdigmonterat och provkört.

4.4 INKOPPLING

Anslut vatten och avlopp enligt 9.4.

5.0 IGÅNGKÖRNING

5.1 ÖPPNING OCH STÄNGNING AV DÖRREN

- För dörren i en mjuk rörelse längs glidytorna i badkarsbotten från kortsidan mot dörröppningen. Avsluta
rörelsen genom att trycka dörren lätt utåt så att dörren ”klickar” fast i stängt läge. 

- Dörren öppnas genom att dras en aning inåt så att låsningen släpper. Därefter föres dörren i en mjuk rörelse
längs glidytorna i badkarsbotten mot badkarets kortsida.
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5.2 FYLLNING / TÖMNING

- Stäng avloppet. Avloppsventilen stängs/öppnas med hjälp av ratten på badkarsväggen.

- Stäng dörren så att den ”klickar” fast i rätt position.

- Fyll karet till normal badnivå med ca 38° C vatten.

OBS! Dörren får aldrig öppnas så länge det finns vatten kvar i karet. Om dörren öppnas
när det finns vatten i karet kommer kvarvarande vattenmängd att flöda ut på golvet.

- Kontrollera dörrens täthet. (Någon liten droppe kan sippra ut innan vattnet börjar trycka mot dörren.)

- Töm ut vattnet. Kontrollera tätheten i avlopp och avloppsanslutning.

- OBS! När karet inte används bör dörren normalt inte stängas helt. Tätningslisten mår nämligen bäst av att
inte vara hopklämd under längre tid.

Först när allt är kontrollerat och eventuella åtgärder utförda ska frontpaneler monteras eller inklädnad ske.

5.3 DEMONTERING AV FRONTPANEL

- Dra ut badkaret några centimeter från väggen så att det går att få tag i frontpanelen.

- Ta tag i panelen och dra den ett par centimeter mot framsidan (= från väggen) så att clipsen i framkanten
släpper.

- Dra därefter loss panelen rakt åt sidan så att den släpper även från kortsidans clips.

- Om det inte är möjligt att dra fram badkaret finns det i urtaget på panelernas undersida två hål som
kan användas som grepp. Speciellt när panelerna ska tas av behövs dessa om badkaret står kvar mot
väggen.

5.4 MONTERING AV FRONTPANEL

- Låt helst badkaret stå några centimeter från väggen så går det lättare att styra panelen när den ska passas in.

- Lägg märke till clipsen som sitter under badkarskanten och längs dörröppningens sidor. Det är i dessa clips
som panelerna ska passas in.

- Lyft panelen och håll den i rätt höjd några centimeter utanför karets framsida. För panelen in mot karet och
passa försiktigt in den en liten bit i clipset närmast väggen.

- Håll kvar panelen där och passa in den en liten bit i clipset närmast hörnet och rikta samtidigt in panelen
mot clipsen på karets framkant.

- Tryck därefter panelen rakt in mot väggen så att den går i clipsen i framkanten.

- Tryck till sist in panelen den sista biten i clipset närmast väggen och justera vid behov så att den passar fint
mot badkarets kanter.
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6.0 TEKNISK BESKRIVNING

6.1 FUNKTION

Principen för ett  Bazz Aqua Sittbadkar är mycket enkel.  De rörliga delarna är få och sittbadkaret  är  därför
mycket driftsäkert.

Dörren manövreras med handtaget på dörrens insida. När dörren stängs och ”klickar” fast i låsläget kommer
tätningslisten att ligga an mot karet så att fyllningen kan påbörjas. Efterhand som vattnet fylls på kommer dörren
att pressas mot tätningslisten så att tätningen blir fullständig.  Den genomtänkta konstruktionen hos dörr och
dörrmekanism medför att dessa delar normalt inte behöver något underhåll.

7.0 SKÖTSEL

7.1 PERIODISK TILLSYN

Vi vill rekommendera följande enkla och snabbt avklarade rutinåtgärder för att öka driftsäkerheten och bevara
karets kondition.

Efter användning:

- Vi rekommenderar att den dagliga rengöringen sker med flytande tvål och mjuk trasa eller borste. Torka
rutinmässigt alltid även ytan som dörrens tätningslist tätar mot.  Torka inte själva tätningslisten för att
undvika att listen eller fastlimningen utsätts för onödiga påfrestningar.

- Tätningslisten runt dörren ska alltid behandlas med stor försiktighet. Vassa föremål får ej komma i kontakt
med tätningsmaterialet som då kan skadas. 

- Om badkarets yta skulle börja bli matt rekommenderar vi en lätt vaxpolering så att karets ursprungliga fina
ytfinish återfås. Den dagliga rengöringen går också så mycket lättare om ytan hålles blank och fin.

- Särskild  försiktighet  ska  iakttas  vid  rengöring/polering  av  pläterade  detaljer  då  dessa  är  känsliga  för
mekaniskt  slitage  och  man  bör  inte  gnugga  dem  mer  än  nödvändigt.  Detta  gäller  även  de  blanka
dekorremsorna på frontpanelerna.

- Rensa  bottenventilen  från  eventuella  föroreningar.  Bottenproppen  kan  enkelt  lyftas  upp  för  bättre
åtkomlighet.

Årligen:

- Justera och åtgärda karet med avseende på skador i ytskiktet. Rengör och polishbehandla vid behov. De
vanliga i marknaden förekommande medlen kan användas, dock inte sådana som innehåller slipmedel. 

- För att avlägsna kalkbeläggning kan man med fördel använda något milt kalklösande medel. Eftertorkning
och återvaxning rekommenderas för att den fina ytfinishen skall bevaras.

- Kontrollera att allting fungerar och att inget läckage förekommer.
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8.0 DEMONTERING AV DÖRR OCH DELBARA STÖDBEN

Badkaret kan tas in genom dörröppningar som är smalare än badkarets bredd. Detta möjliggörs genom att man
utnyttjar  badkarets  dörröppning  för  att  ”svänga”  in  det  runt  dörrkarmen.  För  att  kunna  göra  detta  bör
badkarsdörren  tas  bort.  Ytterligare  smalare  dörröppningar kan passeras  om badkaret  utrustas med avtagbara
stödben (tillval). 

8.1 Demontering av dörr:

För att undvika att dörrens grundjustering ändras rekommenderar vi att den tas loss från badkaret genom att dela 
gångjärnet mellan de två blanka gångjärnshalvorna.

1. Börja med att lossa den aktuella gångjärnssprintens låsskruv (insex M5) på gångjärnets insida. Dörren måste
vara i halvöppet läge för att man ska komma åt. 

2. Stäng dörren så att den ”klickar” fast i låsläget..

3. Knacka försiktigt ut gångjärnssprinten med hjälp av en passande pinne. Tänk på att hålla i dörren så att
den inte faller inåt när sprinten tas bort.

4. Hantera den lösa dörren med försiktighet, bäst är att lägga den ner på ett mjukt underlag.

5. Montering sker i omvänd ordning. Dörren kan behöva lyftas en aning för att underlätta inpassningen av
gångjärnshalvorna.

8.2 Demontering av delbara stödben (tillval)

När badkaret ska svängas in genom minsta möjliga dörröppning måste två av stödbenen demonteras då de annars
kommer att vara i vägen. Det är de två benen som sitter på badkarets “väggsida” som ska lossas.

1. Identifiera de två ben som är förberedda för delning.

2. Lossa den gängade stången som stödjer sitsen genom att lossa muttern vid stödbenet så mycket att stången
kan gängas ur sitt övre fäste.

3. Lossa skruvarna som låser fast de två utstickande stödbenen och dra ut benen.

4. Montering sker i omvänd ordning. OBS! Muttern till den gängade stången ska inte spännas åt med mer
än fingerkraft. Stången riskerar annars att utgöra en ”domkraft” som kan deformera badkaret.
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9.0 TEKNISK SPECIFIKATION

9.1 DIMENSIONER

Bredd Sida Höjd Vikt Badvolym Max vikt
(mot vägg) (netto) (vid bad)

707 1170 1000  55 kg 200 - 230 l 325 kg

Materialtoleranser: +/- 5 mm

9.2 INTRANSPORTVÄG, MINIMIMÅTT

Korridor, bredd: ca 71 cm
Dörröppning, med öppen badkarsdörr (och svängutrymme): ca 69 cm
Dörröppning, med delbara stödben (=tillval) (och svängutrymme): ca 60 cm

9.3 FYLLNING / TÖMNING

Tömningshastighet ca. 65 l/min.
Fyllningshastighet ½”-blandare (vid 3 bar): ca. 24 l/min.

9.4 ERFORDERLIGA EXTERNA ANSLUTNINGAR

Avloppsanslutning:

40 mm rör, till avlopp eller golvbrunn. Kapacitet min. 2 l/sek.

Vattenanslutning (med blandarbatteri):

Vattenanslutning utförs lämpligen via flexibel slang

Varmt/kallt vatten till blandarbatteriet (tillval) (R 1/2" utvändig gänga). Normalt arbetstryck 2 – 6 bar. 
Varmvattentemperatur 45-60C, kallvattentemperatur 3-20C. Flödeskapacitet min. 25l/min i varje ledning
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10.0 MÅTT
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SAMECA AB
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