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HASZNÁLATI ÓVINTÉZKEDÉSEK
o A készüléket 8 éven felüli gyerekek, pszichológiai vagy mentális fogyatékosok,
kevésbé tapasztalt vagy kevés tudású személyek is használhatják
amennyiben valaki felügyeli őket vagy kellőképpen elmagyarázzák nekik a
biztonságos használat módszerét és ezt megértik.
o Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
o Gyerekek nem tisztíthatják, és nem végezhetnek karbantartási munkákat a
készüléken felügyelet nélkül.
o A készüléket csak rendeltetésszerűen használja, a jelen kézikönyv előírásai
szerint. Többszörös csatlakozót ne használjon, ha a gyártó ezt nem ajánlja.
o A nyílásokba ne helyezzen tárgyakat.
o A masszázskabin helyének kialakítása (fürdőszoba) meg kell feleljen a
hivatalos előírásoknak. A 0,1,2 területeken kapcsoló, csatlakozó aljzat vagy
más csatlakozás kézügyben nem lehet. Ezek a masszázsfülkétől legalább 0,6
m-re kell elhelyezkedjenek 2.25 m magasságban, amint a 2. Ábra mutatja hely.
o Forró víz vagy gőz túlzott visszatartása hipertermiát okozhat. Ez olyan
esetben történik, amikor a test hőmérséklete tállépi a normál 37°C-ot. A
hipertermia tünetei magas testhőmérséklet, szédülés, fásultság, álmosság és
ájulás. A hipertermia hatása a meleg érzékelés képtelensége, a forró szoba
elhagyás érzetének hiánya, a közelgő veszély tudatának hiánya. Terhes nők
esetén a magzat károsulhat, fizikai fáradtság, tudatvesztés és általános
veszély léphet fel.
o Az alkohol, kábítószerek fogyasztása vagy orvosságok szedése közvetlenül a
masszázskabin használata előtt vagy használata közben jelentősen növeli a
hipertermia és csúszás veszélyét.
o Ne hajtson végre olyan műveleteket, amelyek a készülék biztonságos és
zökkenésmentes működését befolyásolnák.
o Vigyázzon a kád/fülke be- és kilépésekor.
o Kerülje a masszázst vagy a gőzfürdőt nehéz munkanap vagy megerőltető
fizikai gyakorlatok végzése után. Hipertermia kockázat.
o A fülke belsejében elektromos készülékek használata - kivéve a gőz
előállítására szolgáló készülékeket - tilos.
o Ahhoz, hogy a vezetékeket megtisztítsuk, a vízhálózatból legkevesebb 25-50
Liter vizet le kell engedni a masszázskabin bekötése előtt.
o Instant vízmelegítő használata esetén csökkenhet a forró víz áramlása. A
meleg és hideg víz nyomáskülönbsége miatt a vízkeverő szelep normál
működése akadályozott. Ebben az esetben reklamációt nem fogadhatunk el a
szelep hibás működése miatt.
o Az alacsony víznyomás vagy többszörös masszázsfunkció egyidejű
használata csökkenti a vízsugár hatását (erejét).
o A vízsugár hatása közvetlenül függ a víz nyomásától.
o A masszázskabin szükséges víznyomás ellátása min. 0.2 MPa (2 bar) és max.
0,4 MPa (4 bar) között kell legyen. Magasabb nyomásra való bekötés csak
egy további, 0.4 MPa (4 bar) értékre állított nyomásszabályzó beépítésével
lehetséges. Kopla d.o.o. nem fogad el reklamációt amennyiben a túl nagy
víznyomás miatt születik panasz.
o Az elektronikus alkatrészeket tartalmazó részeket (a távirányító kivételével)
olyan helyre kell helyezni vagy szerelni ahonnan nem eshetnek a kabinba. A
kabinban levő személy nem férhet hozzá az aktív elemeket tartalmazó
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részekhez, kivéve azokat, amelyek a 12 V feszültséget meg nem haladó extraalacsony biztonsági feszültséggel nem rendelkeznek.
A gyerekek a készüléket felügyelet nélkül használhatják, csak ha a
masszázskabin biztonságos felhasználását megtanították nekik, és ha
megértették a helytelen használatból eredő potenciális veszélyeket.
A készüléket kizárólag FID IΔN ≤ 30 mA. hibás áramkapcsolóval ellátott
hálózathoz lehet csatlakoztatni. A FID kapcsoló a fázis és nulla vezetéket
megszakítja, ha a fázisvezetékbe ömlő és a nulla vezetékből kimenő áram
értéke eltérő.
A masszázszuhanynak mindig áram alatt kell lennie, azaz csatlakozóba dugni
TILOS. Továbbá, az áramkör kikapcsolását többpólusú kapcsolóval kell
biztosítani. Az áramhálózatból eredő összes pólus szétválasztását lehetővé
tevő készüléket az elektromos áramkörbe kell csatlakoztatni a nemzeti
kábelezési szabályok betartásával.
A kábel bemenetelt 16 A-es (3,5 kW) biztonsági biztosítékkal kell ellátni. A
vezeték keresztmetszete = 2,5 mm2.
A készülék az áramhálózathoz kizárólag akkor csatlakoztatható, ha olyan
áramkorlátozóval van ellátva, amely a fázis és nullavezetéket a készüléktől
lekapcsolják.
A készülék (a masszázszuhany) gyártója vagy szerelője nem tartozik
felelősséggel mindkét kapcsoló, FID és előtét, helyes beszerelését és
működését illetően.
A kiegészítő földelési vezetéket (átmérő = 6 mm2) a
feszültségkiegyenlítő csatlakozóponthoz kell kapcsolni, amelyet a jobb
oldalon látható szimbólummal van megjelölve:
A gőzfürdő működése közben, a személy testének legalább 15 cm-nyire kell
lennie a gőzfúvókáktól az égési sérülések elkerülése érdekében.
Az állandó áramlású vízmelegítő a melegvíz áramlását csökkenti. A meleg- és
hidegvíz különböző nyomása miatt a vízkeverő megfelelő működése
akadályozott. Ebben az esetben, nem fogadunk el reklamációt a keverő nem
megfelelő működése miatt.
Az alacsony vízáramlás, vagy a több masszázsfunkció egyidejű használata a
masszázsfúvókák hatását (intenzitását) csökkenteni fogja.
A masszázszuhany legalább 0,2 MPa (2 bar) vagy maximum 0,4 MPa (4 bar)
nyomású vízvezetékhez kapcsolható. Amennyiben nagyobb nyomáshoz
csatlakoztatja, a szereléshez egy nyomáscsökkentő szükséges, amely a
nyomást 0,4 MPa-ra (4 bar) csökkenti. Kolpa d.o.o. reklamációt nem fogad el
a víz nagyobb nyomása miatt bekövetkezett károkból adódóan.
Az elektromos komponenseket tartalmazó alkatrészeket, kivéve a
távvezérlőket, úgy kell elhelyezni vagy rögzíteni, hogy ne kerülhessenek a
kádba. Feszültség alatt lévő komponenseket tartalmazó alkatrészek, kivéve a
biztonsági kisfeszültséggel ellátott alkatrészek, amely nem haladja meg a 12V,
nem lehetnek elérhetőek a masszázs kádban tartózkodó személynek.
A masszázszuhany bizonyos elemei olyan felületekből épülnek fel
amelyek magas hőmérsékletre melegszenek fel és égési
sérüléseket okozhatnak közvetlen érintés, vagy 10-15 cm-re eső
hosszantartó közeledés esetén. Az ilyen felületeket a jobb oldalon
látható szimbólum jelöli.
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A MASSZÁZSKABIN TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA
(AZ ÖSSZES MASSZÁZSKABINRA VONATKOZIK)
o Gyerekek nem tisztíthatják, és nem végezhetnek karbantartási
munkákat a készüléken felügyelet nélkül.
o A masszázsciklus lejárata utána a kabint tiszta vízzel le kell öblíteni és
az esetleges részecskéket, amelyek a szórófejeket eltömíthetik, el kell
távolítani. A krómozott részeket tiszta ruhával töröljék át.
o A tisztításhoz csak folyékony tisztítószerek és lágy törlőruha
használandó.
o A vízkő eltávolítása az akril és más, kerrock- vagy fémfelületekről a
KOLPA SAN SPECIAL CLEANER tisztítószerrel ajánlott. A különleges
tisztítószert fújja a felületre, vagy kenje rá egy szivaccsal és hagyja pár
percig hatni. Öblítse le tiszta vízzel. A különös fényességű szelepek
esetén a felület megtörlése javasolt.
o FIGYELEM: Az ajánlott töménység feletti tisztítószerek használata tilos.
o FIGYELEM: A több mint 60 percet ható tisztítószerek a színezett vagy
fényes (krómozott) FELÜLETEKET MEGSÉRTHETIK.
o A vízkőmentesítést házi használatú ecettel is hatékonyabban
végezhetjük, ha ezte kicsit felmelegítjük használat előtt.
o A szemcséket tartalmazó dörzsölő tisztítóanyagok használata tilos.

A ZUHANYZÓ GOLYÓSCSAPÁGYAINAK
KARBANTARTÁSI ÉS TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓJA
A Kolpa San zuhanyzófülke tisztításakor a KOLPA SAN SPECIAL
TISZTÍTÓSZER használata ajánlott, amely nagyon hatékony vízkő ellen és
más elemek alapos tisztításához is alkalmas; a következő útmutatót be kell
tartani (ugyanazok a használati szabályok érvényesek a védőbevonat
alkalmazása előtt használt TISZTÍTÓFOLYADÉKRA is):
- A tisztítószert hagyja maximum 5 percet hatni.
- A golyóscsapágy házának teljes felületét öblítse le alaposan legalább egy
percen keresztül.
- Rendszeresen ellenőrizze a forgó rész és kerék mozgathatóságát.
Kenés:
Törölje le az alsó és felső csapágyak alsó részét egy ruhával. Ha megszáradt,
kenje meg a csapágyakat, a forgó tetőt mindkét golyón és a profil hornyát
KOLPA SAN golyóscsapágy kenőanyaggal.
A golyóscsapágyak könnyebb elérése érdekében a zuhanykabin
üvegajtajának kivétele ajánlott az alumínium keretből. A következőképpen kell
eljárni:
1. Nyomja le az alsó csapágyon levő rugót.
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2. Döntse meg az ajtó alsó részét a kabin belseje felé, ahhoz, hogy a

csapágy az alumínium horonyból kicsússzon. Az ajtót csak a felső
csapágy fogja tartani.
3. Emelje meg óvatosan az üvegajtót ahhoz, hogy az alumínium horonyból
kicsússzon.
4. Kenje meg a golyóscsapágyakat.
5. Tegye vissza az üvegajtót a masszázskabinra.
A golyóscsapágyak kenése évente egyszer, kétszer vagy többször ajánlott, a
zuhanykabin kinyitásának/becsukásának gyakoriságának függvényében.

BEKÖTÉSRE ÉS SZERELÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS
FIGYELMEZTETÉSEK
o A masszázskabin szükséges víznyomás ellátása min. 0.2 MPa (2 bar) és max.
0,4 MPa (4 bar) között kell legyen. Magasabb nyomásra való bekötés csak
egy további, 0.4 MPa (4 bar) értékre állított nyomásszabályzó beépítésével
lehetséges. Kopla d.o.o. nem fogad el reklamációt amennyiben a túl nagy
víznyomás miatt születik panasz.
o A masszázskabin vagy oszlop bekötését a vízhálózathoz oly formán kell
végrehajtani, hogy egy oszlop vagy fal közvetlen NYOMÁST ne gyakoroljon a
kabin vagy oszlop vezetékrendszerére. A fő vízellátás bekötése közvetlenül a
fali csatlakozóhoz és a könnyebb szerelés érdekében 90°-os KÖNYÖKÖT
vagy SZÖGES csatlakozó használatát ajánljuk.
o Kopla d.o.o. nem fogad el reklamációt helytelen beszerelés miatt.
o Az elektromos kimenetelek, a meleg és hideg víz lefolyók és bemenetelek
ábrái a mellékelt szerelési útmutatásban csak egy lehetséges csatlakoztatási
módot mutatnak. Ezek helyzete megváltoztatható más helyre a tárgy
méreteinek függvényében, amennyiben nem befolyásolja az oszlopra vagy
kabinba szerelt elemek működését / funkcionalitását. A meleg- és
hidegvízellátó vezetékek szükség szerint hosszabbíthatóak megfelelő
hosszúságú vezetékekkel. Kopla d.o.o. nem fogad el reklamációt a kicserélt
vezetékek minőségéből fakadó károk miatt.
o Ahhoz, hogy a vezetékekből a szennyeződést eltávolítsuk, a vízhálózatból
legkevesebb 25-50 Liter vizet le kell engedni a masszázskabin vagy oszlop
bekötése előtt.
o A vízhálózathoz csatlakozott minden elemhez javasolt elzárószelepet szerelni.
Amennyiben elzárószelep már beszerelésre került a meglévő vízszerelésbe és
a vizet a lakásban vagy fürdőszobában állítja meg, további szelep beépítése
nem szükséges. FIGYELMEZTETÉS! Figyeljen a szelep méretére, mivel a
masszázsoszlop kevés helyet biztosít a vízhálózathoz való bekötéshez.
Szögletes vagy kisebb méretű egyenes golyósszelep használata ajánlott.
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o Amennyiben időnként a hideg- és melegvíz nyomása időnként változik,
egyirányú vízszelep beszerelését javasoljuk. Gyakori esetek a víznyomás
változására:
o Átfolyó vízmelegítő használatakor (melegvíztartály nélkül).
o Ha az épület melegvízellátása a vízmelegítéshez használt
tárgyaktól/készülékektől külön történik több épület egyidejű ellátásakor.
Példa: nagyvárosi telepeken, termálforrások használata, vagy hasonló
esetekben.
o Többlakású épületekben nagyszámú vízfogyasztókkal.
Az egyirányú szelepek meggátolják a melegvíz folyását a hidegvíz vezetékbe
és fordítva.
Kisebb lakásokban, ahol a vizet elektromos vízmelegítővel melegítik, nem
szükséges egyirányú szelep beépítése.
Amennyiben a vizet központi fűtéssel melegítik, az egyirányú szelepek csak
akkor szükségesek ha nagyszámú vízfogyasztó létezik (többlakásos
tömbház).

o Olyan helyeken ahol a víz nagymennyiségű szennyeződést és vízkövet
tartalmaz, tisztítóberendezés beépítése ajánlott. Ez a masszázsoszlop
élettartamát növeli és megkönnyíti a felületek és elemek tisztítását.
Amennyiben lehetséges, az épület fő vízvezetékére ajánlott ezen
berendezéseket telepíteni, mivel ez a leggazdaságosabb és legátfogóbb
megoldás az egész épületre vonatkozóan.

Kolpa d.o.o. nem fogad el reklamációt nagymennyiségű vízkő vagy
szennyezés miatt fellépő meghibásodás esetén, ha nincs tisztítóberendezés
beszerelve.
o Kolpa d.o.o. csak a termék meghibásodásáért vállal felelősséget, és nem a
helytelen beszereléséért.
o Figyelem: Kolpa nem felel a túlforró víztől eredő sérülésekért.
o A masszázskabin helyének kialakítása (fürdőszoba) meg kell feleljen a
hivatalos hatályban levő előírásoknak. A 0,1,2 területeken kapcsoló,
csatlakozó aljzat vagy más csatlakozás kézügyben nem lehet. Ezek a
masszázsfülkétől legalább 0,6 m-re kell elhelyezkedjenek 2.25 m
magasságban, amint a Ábra 2:

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
Az összes Kolpa d.o.o. által gyártott masszázszuhanyt az eladó által engedélyezett
szerelő fogja összeszerelni. Szlovéniában, a feladatot a Kolpa d.o.o. hivatalos
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szerelő szervíze látja el, más országokban pedig a Kolpa d.o.o. termékek
nagykereskedője. A masszázszuhany szerelésével és bekötésével megbízott csapat
megérkezése előtt a szerelés helyét megfelelően elő kell készíteni. A víz- elektromos
áramellátás és kimeneteli pontokat helyesen kell elhelyezni a masszázskabin
tervrajzai szerint. Ha a bekötési pontok kisebb eltérései meg vannak engedve, a
nagyobb eltéréseket az eladóval vagy a Kolpa d.o.o. szervízzel meg kell beszélni.
Amennyiben a beszerelési hely nincs kellőképpen előkészítve, a beszereléssel
felelős személy jogában áll a szerelést megtagadni az illető hely megfelelő
előkészítéséig. Továbbá, a beszereléssel felelős személy jogában áll a szerelést
megtagadni amennyiben a szükséges szerelési magasság nem megfelelő azona
helyen ahol a masszázskabin/masszázsoszlop kerül beszerelésre.
ELEKTROMOS BERENDEZÉS ÉS SZERELVÉNYEK
Az elektromos biztonság biztosítása érdekében, kövesse a jelen fejezet útmutatásait
és a HASZNÁLATI ÓVINTÉZKEDÉSEK-ben levő figyelmeztetéseket.
A masszázskabint kizárólag megfelelően képzett társaság szerelheti össze, amely
hivatalos engedéllyel rendelkezik az illető téren (engedélyezett).
Az összes Kolpa san masszázskabin az EN 15200 szabvány előírásainak megfelel.
Az épület elektromos kábelezése, ahova a masszázskabin kerül beszerelésre, az
IEC 60364-7-701 szabványnak és helyi előírásoknak meg kell felelnie az elektromos
kábelezésre vonatkozóan.
A masszázszuhanynak mindig áram alatt kell lennie, azaz konnektorba dugni TILOS.
A bekötés hibaáram-védő kapcsolóval (I∆n≤30mA) végzendő és 16A biztosítékkal
védendő (3500 W max.). Továbbá, az áramkör kikapcsolását többpólusú kapcsolóval
kell biztosítani, azaz előtétkapcsolóval. Az áramhálózatból eredő összes pólus
szétválasztását lehetővé tevő készüléket az elektromos áramkörbe kell csatlakoztatni
a nemzeti kábelezési szabályok betartásával. A bekötéshez dupla szigetelésű és
3x2.5 mm2 keresztmetszetű vezeték használandó.
A kiegészítő földelési vezetéket (átmérő = 6 mm2) a feszültségkiegyenlítő
csatlakozóponthoz kell kapcsolni, amelyet a jobb oldalon látható
szimbólummal van megjelölve:
A SZERELÉSI HELYSZÍN
A helyszínt, ahova a masszázskabin kerül beszerelésre (fürdőszoba) az illető
országban érvényes előírások szerint kell előkészíteni. A 0, 1, 2 zónában kapcsoló
vagy konnektor nem létezhet, és más olyan kapcsolat sem amely a
masszázszuhanyhoz 0,6 m-re közelebb vagy 2,5 m magasság alá esik, a 2. Ábra
szerint.
Az elektronikus alkatrészeket tartalmazó részeket (kivéve a távirányítót), olyan helyre
és olyan módon kell helyezni, hogy ne essenek a kádba. A feszültség alatt levő,
kivéve a 12 V biztonságos feszültség (SELV) alatt álló alkatrészeket a
masszázszuhanyban levő személy számára nem lehet hozzáférhető.
2. ábra – szerelési helyszín
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A KAPCSOLATOK ÉS A HELYSZÍN ELŐKÉSZÍTÉSE AZ ARIA
MASSZÁZSZUHANY SZERELÉSÉHEZ
KIVONAT A KOLPA-SAN MŰSZAKI KATALÓGUSBÓL
1. ábra

A masszázszuhanyt nem szabad ÁLLANDÓAN az elektromos hálózathoz
csatlakozva tartani - előtétkapcsolóval kell rendelkeznie a kabin lezárásához
használat után.
A fali meleg-és hidegvíz csatlakozás külön lezáró csappal kell rendelkeznie.
VIGYÁZAT: A masszázszuhany összeszerelésekor a falaknak egyenesnek kell
lenniük, mivel bármely kiszögellő rész a szerelési folyamatot gátolhatja. Ajánlott a
falak kiegyenlítése, ideértve a masszázszuhany mögötti részt is (kerámia)
csempével. Az ajánlott legkisebb beltéri magasság 235 cm.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
4. ábra 5. oldal

5. ábra, 6. oldal

6. ábra 7 oldal.

Az ARIA SIMPLE, MELBA SIMPLE, MELBA
M1, és az ARIA QUAT A0 masszázszuhany 2
funkciós keverőteleppel van ellátva.
A funkciók közötti átváltást a keverőcsap felső részének
a felemelése biztosítja.
A vízsugár intenzitása az alsó csap felemelésével
állítható.
F1. Kézi zuhanyfej
F2. Masszázs fúvóka
F2. (Aria SIMPLE A0) Fej zuhanyzó
A víz hőmérséklete az alsó csap balra vagy jobbra tekerésével állítható.
Az ARIA QUAT A3 és az MELBA M3
masszázszuhany 5 funkciós keverőteleppel van ellátva.
A funkciók közötti átváltást a keverőcsap felső részének a felemelése balra vagy
jobbra biztosítja.
A vízsugár intenzitása az alsó csap felemelésével
állítható.
A víz hőmérséklete az alsó csap balra vagy jobbra
tekerésével állítható.
F1. Fej zuhanyzó
F2. Kézi zuhanyfej
F3. Hátmasszázs funkció
F4. Alsótest masszírozó
F5. Felsőtest masszírozó
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VIGYÁZAT: Az intenzitás, azaz a vízfúvókák hatása kizárólag a víz nyomásától függ.
ELEKTROMOS KÉSZÜLÉK, IDEÉRTVE A GŐZ- VAGY
KÉSZÜLÉKEKET IS, A ZUHANYBAN NEM HASZNÁLHATÓ.

PÁRATERMELŐ

Törökfürdő – GŐZ

– csak az ARIA QUAT A3, MELBA M1, MELBA M3+rádio
típusokra alkalmazandó
A gomb megnyomásával a Törökfürdő gőz funkcióját kapcsolhatja
ki/be. A LED kijelző a gombon a funkció működése közben világít.
Kb. 50 perc használat után a rendszer automatikusan kikapcsol.
Amennyiben folytatni kívánja a funkció használatát, kapcsolja be a
Törökfürdő gőz gomb ismételt megnyomásával.
A funkció kikapcsolását követően (manuális vagy automatikus kikapcsolás), a
gőzgenerátor öblítése automatikusan elindul és kb. 5 percet tart. Ezalatt a gőzgenerátor
többször vízzel telítődik és ürül ki azonnal.
Az öblítési folyamata során a masszázszuhany FŐ ÁRAMHÁLÓZATRÓL való
LEKAPCSOLÁSA TILOS.

Figyelmeztetések:
Kolpa nem felel a túlforró víztől eredő sérülésekért.
A meleg- és hidegvizes vezetékek nyomáskülönbségek a keverő helyes
működését befolyásolhatják. Ebben az esetben Kolpa d.o.o. nem fogad
el panaszt a keverő helytelen működéséért.
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