












































VEDLIKEHOLD
Under følger generelle vedlikeholdsinstrukser for å holde produktet vedlike: 

 Kromdeler kan forsiktig poleres, men ikke bruk poleringsmiddel med slipemidler eller andre kjemiske midler på verken 

 Hånddusj krever rens av dyser/munnstykker for å forhindre kalkdannelser som forhindrer vann i å strømme gjennom 
dysen/munnstykket. Rengjøring gjøres med en fuktig klut periodisk (etter 20-30 gangers bruk) .Dette merkes best på 
hånddusjen da denne kan sprute vannet ut til sidene og ikke rett ned. Dårlig vedlikehold/rengjøring av disse dyser/
muynnstykker kan føre til skader på hånddusjens dyser/munnstykker. 



GARANTIVILKÅR
VikingBad AS følger norsk kjøpslov med 5 års reklamasjonsrett på fabrikasjonsfeil.

VED REKLAMASJON / SERVICE 
Arbeid dekket av VikingBad AS:

  Transport tur/retur til kunde.
  Selve servicearbeidet med reservedeler/ reklamasjonsproduktet.
  Gjenmontering og silikonering.

HVA ER IKKE DEKKET AV KJØPSLOV ELLER GARANTI:
 Kostnader som VikingBad AS ikke er direkte skyld i, som f.eks tap av fortjeneste eller annen skade på person/eiendom.
 Skade/feil på produktet som skyldes feil bruk eller som er i strid med prosedyrer beskrevet i denne brukermanualen.
 
 
 VikingBad AS fraskriver seg ansvaret for kostnader i forbindelse med reklamasjoner, service eller annet utover selve pro-

duktet. 

VIKTIG MED TANKE PÅ REKLAMASJON:
Produktet må være tilgjengelig for serviceperson ved reklamasjon. Det er kjøpers ansvar å sørge for at produktet er tilg-

innbygning for at serviceperson skal komme til selve produktet påligger dette ansvaret på kjøper. Tid serviceperson bruker for 
å gjøre produktet tilgjengelig for service/reklamasjon inngår ikke i garanti og faktureres etter timepris.

GARANTI GJELDER KUN SAMMEN MED GYLDIG KVITTERING OG SERIENUMMER I DET LAND PRODUKTET ER 
KJØPT.

Denne brukermanualen og innholdet kan endres uten varsling. Selv om VikingBad AS har utarbeidet brukermanualen så 
nøyaktig som mulig, vil ikke VikingBad AS være økonomisk ansvarlig for tap og skader som følge av feilaktig installasjon, ser-
vice eller bruk. VikingBad AS tar også forbehold om produktendringer og trykkfeil i brukermanualen.
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Samsvarserklæring VikingBad

Leverandør: VikingBad AS
Østerskogen 35
4879 Grimstad
NORWAY

Produktbeskrivelse: VikingBad Blandebatteripakke Runde II

Model: VB-001004, VB-001005

VikingBad AS bekrefter at ovennevnte produkter er testet og funnet i samsvar med følgende teststandard:

EN 1111
EN 1112
EN 1113
EN 13618

Tekniske data blandebatteri:

Vanntrykk: maks 0,8 MPa
Anbefalt trykk:   0,1 – 0,5 MPa
Prøvetrykk: 1,6 MPa
Varmtvannstemperatur: maks 80°C
Anbefalt varmtvannstemperatur: 65°C

Kristian Schlanbusch
Produktansvarlig VikingBad as


