
 

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SPABADLOCK 

 

1. Placera spa-locket på plats ovanpå på spabadet. 

2. Sätt i låsspännena på vare sida. Se till att inte luft inte kan komma in 

emellan. 

3. Låsspännena kan låsas och låsas upp med medföljande nyckel. 

__________________________________________________________________________________ 

VARNING: 

SLÄPP ALLTID PÅ ALLA LÅSPÄNNEN INNAN DU TAR BORT LOCKET. 

TA BORT SPALOCKET INNAN SPA-JETMUNSTYCKENA ANVÄNDS. 

 

__________________________________________________________________________________ 

VARNING! Undvik drunkningsrisk! 
 

Stå inte på locket – Locket klarar inte vikten. 

Håll barn borta. Barn eller föremål kan inte ses under Locket. 

Icke säkrade eller felaktigt skydd utgör en fara. 

Att inte följa alla instruktioner kan leda till personskador eller 

drunkningstillbud. 

Avlägsna skyddet helt innan du går ner i badet. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESTIGE SPA COVERS  

BEGRÄNSAD GARANTI 

Denna garanti är i stället för alla andra garantier, antingen uttryckta eller underförstådda. 

Implicerade garantier som inte kan friskrivas begränsas härmed till omfattningen och 

varaktigheten av de garantier som anges i denna garanti.  

 

Ett (1) ÅRS GARANTI FÖR DELUXE-ISOLERADE LOCK SOM GÄLLER KVALITET 

AV MATERIAL OCH UTFÖRANDE.  

 

Denna garanti gäller endast den ursprungliga köparen av spa-locket. 

Om en fel, som täcks av denna garanti, upptäcks under garantiperioden:  

 

1. Köparen är ansvarig för leverans av locket till butiken eller annan auktoriserad 

återförsäljare, samt alla fraktkostnader från tillverkaren och tillbaka till köparen.  

2. Tillverkaren kommer, på begäran, att reparera eller ersätta, enligt tillverkarens val, alla 

fel som täcks av denna garanti.  

3. Reparerat eller utbytt lock skickas eller hämtas i Butik efter godkänd garanti åtgärd. 

4. Leverans av lock till återförsäljaren/butik sker på köparens bekostnad.  

 

GARANTI TÄCKER INTE FELAKTIG ANVÄNDNING ELLER NÅGOT AV FÖLJANDE:  

1. Överdriven klorering av vatten eller stänk av andra kemikalier på spa-locket.  

2. Tappade föremål eller hål i spa-locket genom att dra på grova ytor eller förvara mot 

vassa föremål.  

3. Brutet skum; Att sitta, ligga eller gå på locket, överdriven belastning orsakad av snö, 

vatten eller husdjur, placera föremål på locket  

4. Trasiga remmar eller lock som orsakas av att man bär i remmarna; eller att remmarna 

sliter sönder sömmarna då man öppnar/drar i locket med remmarna, eller att remmarna 

sliter sönder locket utav väder och vind.  

 

UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL 

Skyddet ska hållas rent. Rekommenderad rengöring är med milt tvättmedel. Om regnvatten 

eller is kommer innanför locket, öppna blixtlås och låt det rinna av. Hantera försiktigt när du 

installerar eller tar bort från spa. 

 

 


