
Bruksanvisning Portabelt Sittbadkar

Avlopp:
Till baljan medföljer en avloppsslang som är ca 90 cm samt en koppling.
Skruva isär kopplingen och sätt i dem från var sitt håll. En inifrån och en utifrån, som skruvas i hop. 
Spänn inte för hårt då det är plast. Koppla på slangen som läggs mot golvbrunnen. Det kan läcka från 
denna förgrening så kolla upp detta.
 
I- och urstigning i baljan:
Är du svag i armar och knä så måste du ha någon i din närhet den första gången du badar. Detta för att 
se till så du själv kan komma upp ur baljan igen. Vattnet gör dock så att kroppen blir väldigt lätt och det 
behövs inte lika stor styrka som när baljan är tom på vatten. 
  
Rengöring:
Rengör baljan med en slät trasa och diskmedel. Reservdelar till avloppet finns att köpa om detta skulle 
gå i sönder.

Handtagen: 
Handtagen är avsedda att lyfta baljan UTAN vatten i.

Tillverkningsland: 
Kina

Användning: 
Baljan är endast avsedd för vuxna. Den ska stå på plant vatten säkrat underlag där golvbrunn finns. Fyll 
inte baljan helt med vatten, då vattnet stiger mycket när du sätter dig i vattnet.

RISKBEDÖMNING: 
Köparen har eget ansvar om baljan används på annat sätt än bruksanvisningen.

För att undvika drunkningsolycka:
Badbaljan är avsedd till vuxna.
OM ni låter barn bada i den ansvarar Demerx i Kinda AB ej för olyckstillbud.
Lämna ALDRIG barnet ensamt badandes i baljan.
Var noga med vattnets temperatur för att undvika skållning.
Om ni har den i trädgården så låt den aldrig stå utan uppsikt för att undvika drunkningsolycka.

För att undvika vattenskada: 
Avloppet måste alltid stå vid golvbrunn, eller på en plats där det inte kan ske någon vattenskada då det 
KAN uppstå läckage vid slangen. 



Säkerhetsanvisning
Produktsäkerhetslagen:
Enligt produktsäkerhetslagen ska alla varor och tjänster som företag erbjuder konsumenter vara säkra. För att 
förhindra att farliga varor och tjänster når konsumenter innehåller lagen ett antal skyldigheter som företag måste 
uppfylla.
Lagen gäller//
Lagen ställer krav på att alla varor och tjänster som företag erbjuder konsumenter ska vara säkra. Enligt lagen är 
en vara eller tjänst säker om den vid normal användning inte innebär någon risk, eller låg risk, för människors 
hälsa och säkerhet.
Lagen gäller inte//
Lagen gäller inte varor som enbart är avsedda för yrkeslivet. Även sakskador och miljöskador faller utanför denna 
lag. Förenklat kan sägas att lagen inte gäller om det finns speciallagstiftning för en viss produkt.
Säkerhetsinformation//
Företag ska lämna säkerhetsinformation som gör att du som konsument kan bedöma riskerna med 
varan eller tjänsten. Om riskerna är uppenbara behöver företaget inte lämna information.
Varningsinformation//
Ett företag som har sålt en farlig vara eller en farlig tjänst ska så fort som möjligt informera 
konsumenterna och tillsynsmyndigheten. Målet med informationen är att undvika skador. Informationen kan ske 
genom till exempel annonsering i tidningar och på internet eller genom ett direkt meddelande till kunderna
 
För att undvika vattenskada: 
Avloppet måste alltid stå vid golvbrunn, eller på en plats där det inte kan ske någon vattenskada då det KAN 
uppstå läckage vid slangen. 
 
Kontakt:
Demerx i Kinda AB
Box 50 | 590 40 KISA
www.demerx.se | demerx@demerx.se
Tel: 0494-71980
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2. Sätt dit delen med korken på insidan

3. Sätt dit den andra delen från utsidan och skruva åt 4. Tryck på avtappningslangen på korken och häng 
    korgen under handtaget
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1. Ta fram delarna som meföljer enl. bilden: 
    Avtappningskork, korg & avtappningsslang


