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Läs dessa instruktioner noggrant och förvara dem på ett säkert ställe. Att inte följer dessa anvisningar kan få negativa
konsekvenser för ditt barn. Dessa instruktioner är avsedda både för handledare (föräldrar, vårdnadshavare) och de faktiska
användarna (barnen). BiBaBad är lämplig för barn i åldern 1 till 8 år och ska användas i en dusch med tillräckligt utrymme
för att på rätt sätt installera BiBaBad i enlighet med montering och säkerhetsföreskrifter.
Montera badet steg för steg enligt medföljande instruktioner. Stativet kan justeras i längd, bredd och höjd för att passa
duschutrymmet. Ramens längd justeras med att trä det smalare röret in i V röret som sedan fästes med klicksystem.
Bredden och höjden justeras med de tvärgående remmarna. Se till att remmarna har lika längd och stabiliserar stativet
samtidigt som badpåsen vilar på en plan yta. Badpåsen ska INTE hänga i luften, då är remmarna för korta. Stativets ben kan
justeras i tre lägen. Benens längd reglerar delvis badets höjd, samtidigt som stativets ben tar olika golvyta.
Placera och montera avloppet till bad påsen.
Påsen levereras utan hål för avlopp, för att kunna anpassas utifrån badutrymmets brunn. När påsen är monterad på stativet,
placera det stadigt där det ska användas i duschutrymmet. Definiera var brunnen i duschutrymmet är under påsen, och
markera en 3 cm cirkel på badpåsen, exakt ovanför brunnen, och klipp ut. Vid behov använd hålmallen på detta blad.
Montera sedan avloppsatsen såsom visas i FIG. 6 av monteringsanvisningarna.
Innan du använder BiBaBad.
Innan du använder badet måste du se till att det är stabilt, att det är helt och att alla skruvar sitter ordentligt. Placera
stativet på ett sådant avstånd från väggarna så att inga skador eller klämrisk kan inträffa. Badet ska placeras stadigt på ett
stabilt underlag så att det inte kan välta eller vrida sig. Om badet verkar ostabilt, se över alla justerbara delar. Hela
badpåsens botten ska ligga på ett fast underlag så att vattnet och barnens vikt vilar på underlaget och inte stativet.
Badpåsens avlopp ska placeras ovanpå brunnen i duschutrymmet så att vattnet kan tömmas korrekt. Övervaka första
tömningen för att se att utflödet fungerar. Var noggrann med att brunnen i dusch utrymmet fungerar, så att allt vatten som
hamnar utanför badet kan rinna ut.
Under och efter användningen av BiBaBad.
Lyft ALDRIG badpåse när den är vattenfylld. Se till att det inte finns några vassa föremål under eller i badpåsen. Skarpa
kanter från exempelvis kakel och klinker kan skada påsens yttersida. Låt inte barnen leka med saker som har skarpa kanter
eftersom dessa kan orsaka små obemärkt hål på påsens insida. Hål som uppstår efter första användningen ingår inte i
garantin. Slitage hål som uppstår kan lätt repareras med den medföljande reparation remsan. Skär till rätt storlek på
remsan och placera limsidan (den blanka sidan) på badpåsens yttersida (textilsidan) när denna är torr och ren, och stryk på
med strykjärn. Töm endast badet genom avloppet. Blir tömningen för kraftig, så vatten rinner ut bredvid, försök minska
flödets hastighet. Efter användning, rengör badpåsen och låt torka i ett väl ventilerat utrymme (inte nära någon värmekälla
som element eller handukstorkare). Tvätta badpåsen regelbundet enligt tvättråden och skruva loss avlopp innan tvätt.
Allmänna varningar:
 Fyll badet med ca 15 cm vatten (navel nivå)
 Låt inte barn ta sig in och ut ur badet på egen hand, utan alltid med stöd och hjälp av en vuxen.
 Lämna inte badrummet under tiden barnet badar.
 Låt inte barn bada utan uppsikt av vuxen, se till att vuxna alltid har visuell kontakt med barnet och ha barnet inom
räckhåll.
 Bad kan vara farligt, barnen kan drunkna i 2 cm djupt vatten
 Se till att vattentemperaturen är ungefär 37 grader innan barnet kommer in i vattnet. För hög eller för låga temperaturer
kan orsaka brännskador eller underkylning
 Se alltid till att det inte finns några små delar i närheten av BiBaBadet.
 Se till att barn inte kan nå kranen för att öppna den,
 Kontrollera tillståndet av skruvarna före användning och byt ut felaktiga delar.
 Finns tvivel om säker användning, använd inte BiBaBad
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