Badbalja För Vuxna
Säkerhetsanvisning & Bruksanvisning

Undvik vattenskada:
- Placera baljan i anslutning till golvbrunn/avlopp.
- På en plats där det inte kan uppstå någon vattenskada, då det kan ske läckage vid avtappningsslang.

Undvik drunkningsolycka:
- Badbaljan är endast avsedd för vuxna. Väljer du ändå att låta barn bada i baljan ansvarar HusOchHemma
Gyllensvaan AB inte för olyckstillbud.
- Du ska ALDRIG lämna barnet ensamt i badbaljan, med eller utan vatten.
- För att undvika skållning, kontrollera alltid vattentemperaturen.
- Låt aldrig en vattenfylld badbalja stå utan uppsikt, för att undvika drunkningsolycka.

Kontakt: HusOchHemma Gyllensvaan AB
Mail: info@husochhemma.se
Hemsida: www.husochhemma.se

Badbalja För Vuxna
Säkerhetsanvisning & Bruksanvisning

Detta medföljer Badbaljan:
- Avloppsslang, ca 74 cm i utdraget läge.
- Koppling till avloppsslang
- En korg att fästa på sidan av badbaljan
- Badbaljan är försedd med handtag på vardera sida, det för att kunna lätt lyfta baljan UTAN vatten i.
- Säkerhetsanvisning och Bruksanvisning

Hur du kopplar avloppsslangen till Badbaljan:
- Skruva isär kopplingen och fäst delarna från varsitt håll i nedre delen av badbaljan där hålet är och skruva ihop
igen. (skruva dock inte för hårt, då kan du förstöra kopplingen som är gjord av plast.)
- Fäst sedan avloppsslangen till kopplingen, placera mynningen till avloppsslangen mot golvbrunn.
Vid vissa tillfällen har det läkt via denna förgrening, så se till att kolla upp detta och placera ALLTID badbaljan på
fuktsäkrat område.

Hur stiga i och ur Badbaljan:
- Du ska alltid ha någon i din närhet om du är svag i armar och knän, så att du kan säkerhetsställa säker i- och
urstigning. När badbaljan är fylld upplevs urstigning smidigare, då vattnet gör din kropp lättare och jämfört med
tom badbalja krävs det inte lika mycket styrka.

Hur du rengör Badbaljan:
- Använd enkel trasa, diskmedel och vatten.
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Hur du använder Badbaljan:

1

- Badbaljan är endast till för Vuxna.
- Låt din balja ALLTID att stå plant på fuktsäkrat underlag.
- Fyll inte baljan helt, då vattenytan stiger kraftigt när du sätter dig ner i badbaljan.

Köparen ansvarar själv om badbaljan används på annat sätt än bruksanvisningen.

Skulle en del till avloppet gå sönder, så finns det att köpa hos HusOchHemma.se
Tillverkad: Kina
Denna produkt går under Produktsäkerhetslagen (2004:451)

