
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skruva fast kroken i taket 
ovanför kaminen och ungefär i 
mitten av ytan där bastustenar 
finns. 

Häng upp AquaDropper i en 
passlig höjd. Ju högre upp 
desto längre åt sidan kommer 
vattnet att falla. 

Sätt fast dom tre krokarna som 
medföljer i ringen och fäst 
kedjan. 

Lägg den övre skålen på plats. 
Fyll med vatten och testa. 

Obs! Om AquaDropper hänger 
snett så kan den vinklade 
upphängningsarmen och 
stödringen justeras. Håll i 
skålen mittemot armen med 
ena handen. Ta tag i armen 
med den andra och bryt tills 
det hänger rätt. 



  

 

 

AquaDropper är nu redo att 
användas. Fyll den stora skålen 
med vatten. Hastigheten på 
vattenstrålen ställs in med 
skruven i mitten enligt behov. 

Om skålen fylls helt med vatten och dropphastigheten ställs 
in så att nedre skålen tippar var 20:de sekund så räcker 
vattnet i 15 minuter. Bastubadet blir lämpligt fuktigt och 
skönt (bastu på 10 m³). Känslan kan ändå variera från 
person till person så det är lämpligt att prova sig fram.  

AquaDropper lämpar sig utmärkt även för den som ligger i 
bastun. Då föredrar man kanske lite mindre värme och fukt. 
Dropphastigheten kan då med fördel göras mindre. 

AquaDropper kan  rengöras med t.ex. diskmedel. 

VARNING 
Vid användning blir metalldelarna varma. 

- Barn skall inte använda produkten 
- Lyft bort AquaDropper efter användning för att 

förhindra obehöriga att använda produkten 
- Undvik att röra delarna med bara händer eller annat  
- Var aktsam då vatten fylls i skålen 
- Om positionen för nedre skålen behöver ändras, 

använd skydd för händer eller annat som kan komma 
i beröring med heta metalldelar och det rinnande 
vattnet 

- Stå inte ovanför ugnen med någon kroppsdel då 
vatten hälls ut på heta stenar och då ångan kan bli 
mycket varm 

- Får inte användas av personer under påverkan av 
alkohol 

- Dofter innehållande alkohol som lösningsmedel  får 
inte användas 

- Salthaltiga produkter skall inte användas 
 
AquaDropper marknadsförs av 
 SpaDealers, Korsnäs, Finland 
info@spadealers.fi 
+358 10 2395600 
www.spadealers.eu 
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