
 

 

Vannbad VRB / VRB-DI / VRB-SB 
 

Montasje og bruksanvisning - MB-204001-1. 
 

1. Vannbadet plasseres på et jevnt underlag og justeres i vater med justeringsskruene på 
bena. 

2. Fjern all beskyttelsesplast innvendig og utvendig. 

3. Vann og avløpstilkopling skal utføres av kvalifisert personell. Og bare sertifisert utstyr 
skal benyttes. Maksimalt tilkoplet vanntrykk er 3 bar. 

4. Tilslutt støpslet til en lett tilgjengelig jordet stikkontakt. 

5. Fyll i (varmt) vann til ca 5 cm over bunnivå. (Avhengig av dybde på kantiner) 
Minimum vannivå er 1 cm over termostatens følerlomme. (Innvendig i karet). 

6. Termostaten er også av/på bryter. Grønn lampe lyser konstant når badet er slått på. 

7. Sett termostaten på ønsket temperatur.  

8. Vannbadet må være oppvarmet til innstilt temperatur før bruk, og maten skal minst ha 
serveringstemperatur ved påfylling. 

9. Etter bruk settes termostaten på posisjon av. (Angitt med strek på rattet). Og kranen 
åpnes for avtapping av vann. Badet vaskes og skylles godt hver dag, vær nøye med å 
fjerne alle matrester og annet som ligger i bunnen av vannbadet. 

10. Dette utstyret er ikke beregnet for å brukes for personer (inkludert barn) som har 
reduserte fysiske, følsomme eller mentale evner. Eller som mangler erfaring og 
kunnskap, med mindre de er blitt gitt veiledning og instruksjon vedrørende bruk av 
utstyret av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal bli veiledet slik at 
det ikke er mulighet for dem til å leke med utstyret. 

11. Hvis overvarme skal monteres skal varmelister fra Stayhot monteres. Se teknisk 
dokumentasjon for hvilke varmelist som passer til vannbadet.       

Advarselsskilt for varm overflate:  

12. Rengjøring: Vannbadet rengjøres daglig etter bruk med mildt såpevann, bruk ikke 
rengjøringsmidler som inneholder syrer, klor, jod eller fluor. Rengjøringsmidler må 
skylles bort med vann og tørkes bort med egnet klut. OBS! Bruk aldri høytrykkspyling 
eller vannslange ved rengjøring! 

13. Service: Skru termostaten i posisjon av og trekk ut støpselet. Skru ut to skruer på 
frontpanelets underside, hele varmeuniten kan nå trekkes ut. Termostat, signallampe, 
termometer og element er nå tilgjengelig. Vær nøye med og legge isolasjonen på plass 
før innmontering av varmeuniten. OBS! Service må kun utføres av faglært personell. 

14. Kun kvalifisert personell eller service agenter skal skifte ut tilførselsledning dersom 
denne blir skadet. 

              Revidert 161220.                   Rett til endringer forbeholdes. 

 


