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OPOZORILA ZA UPORABO
o Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi
psihičnimi in mentalnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem znanja in
izkušenj v primeru, da so pod nadzorom oziroma so ustrezno poučeni o varni
rabi naprave in razumejo nevarnosti.
o Otroci se ne smejo igrati z napravo.
o Otroci ne smejo izvajati čiščenja oziroma vzdrževanja naprave brez nadzora.
o Aparat uporabljajte le skladno s predvidenim namenom uporabe, kot je opisan
v tem priročniku. Ne uporabljajte dodatnih priključkov, ki jih kot proizvajalec ne
priporočamo.
o V odprtine nikoli ne odvrzite ali vstavljajte predmetov.
o Prostor, v katerem se nahaja masažna kabina (kopalnica), mora biti narejen
po predpisih, ki so v veljavi po posameznih državah. Na mestu cone 0, 1, 2 ne
sme biti nikakršnega stikala ali vtičnice za električno energijo oziroma raznih
priklopov na dosegu roke oziroma najmanj 0,6 m od masažne kabine in višine
2,25 m, tako kot prikazuje Slika 2 – Prostor.
o Predolgo zadrževanje v vroči vodi oziroma pari lahko povzroči hipertermijo. Ta
nastopi, ko notranja telesna temperatura za več stopinj preseže normalno
telesno temperaturo 37 °C. Znaki hipertermije so povečana notranja telesna
temperatura, vrtoglavica, otrplost, zaspanost in omedlevica. Učinki
hipertermije so nezaznavanje vročine, človek ne čuti potrebe, da bi zapustil
vročo kabino, ne zaveda se bližajoče nevarnosti, lahko pride do poškodb
zarodka pri nosečnicah, fizične onemoglosti ter izgube zavesti, kar povzroči
splošno nevarnost.
o Uživanje alkohola, drog ali zdravil pred oziroma med uporabo masažne kabine
lahko bistveno poveča nevarnost smrtne hipertermije ali zdrsa.
o Ne opravljajte nepooblaščenih posegov, ki vplivajo na varno in brezhibno
delovanje tega izdelka.
o Bodite previdni pri vstopanju in izstopanju iz masažne kadi/kabine.
o Ne uporabljajte masaže ali parne kopeli neposredno po napornem delu
oziroma po naporni telesni vadbi. Nevarnost hipertermije.
o Vse električne naprave, tudi tiste, katere proizvajajo paro ali vlago, se ne
smejo uporabljati znotraj kabine.
o Pred priklopom masažne kabine na vodovodno omrežje je potrebno narediti
izpust vode zaradi nečistoč v ceveh (najmanj 25–50 litrov vode).
o Pretočni bojler zmanjšuje pretok tople vode. Zaradi razlike v pritisku tople in
hladne vode je ovirano pravilno delovanje armature za mešanje vode. V tem
primeru ne priznavamo reklamacij za nepravilno delovanje armature.
o Nizek pretok vode oziroma uporaba več masažnih funkcij istočasno
zmanjšuje učinek (moč) masažnih šob.
o Učinek delovanja masažnih šob je direktno odvisen od pretoka (pritiska) vode.
o Masažno kabino je dovoljeno priklopiti na dotok vode s pritiskom najmanj 0,2
MPa (2 bara) in največ 0,4 MPa (4 bare). Priklop na višji pritisk vode ni
dovoljen brez vgradnje dodatne naprave za omejevanje pritiska vode,
nastavljene na 0,4 MPa (4 bare). Kolpa d.o.o. ne prizna reklamacije, ki
nastane zaradi večjega pritiska vode, kot je dovoljen za ta izdelek.
o Deli, ki vsebujejo električne komponente (razen daljinskih upravljalcev),
morajo biti postavljeni ali pritrjeni tako, da ne morejo pasti v masažno kabino.
Deli, ki vsebujejo dele pod napetostjo, razen deli napajani z varnostno malo

www.kolpasan.eu

8 / 120
napetostjo (SELV), ki ne presegajo 12 V, ne smejo biti dosegljivi osebi v
masažni kabini.
o Otrokom je dovoljena uporaba aparata brez nadzora samo v primeru, da so
bili poučeni o varni uporabi masažne tuš kabine in da razumejo potencialne
nevarnosti v primeru nepravilne uporabe.

ČIŠČENJE in VZDRŽEVANJE MASAŽNE KOPALNE KABINE
(VELJA ZA VSE MASAŽNE KABINE)

o Otroci ne smejo izvajati čiščenja oziroma vzdrževanja naprave brez
nadzora.
o Po končanem masažnem ciklu se masažno kabino spere s curkom čiste
vode in odstrani delce, kateri bi lahko zamašili odprtine v masažni šobi.
S čisto krpo obrišemo kromirane dele.
o Čistite samo s tekočimi čistili in s pomočjo mehke krpe.
o Za čiščenje akrilnih in drugih kerrock ali kovinskih površin ter tudi za
čiščenje vodnega kamna priporočamo SPECIALNO ČISTILO KOLPA
SAN. Specialno čistilo napršite po površini ali ga nanesete z gobo in
pustite nekaj minut, da čistilo deluje. Splaknite s čisto vodo, pri
armaturah z izrazitim leskom pa priporočamo, da površino obrišete.
o POZOR: Prepovedana je uporaba čistil v večjih koncentracijah, kot je
navedeno v navodilih za uporabo teh čistil.
o POZOR: Dolgotrajno delovanje čistil (več kot 60 minut) POŠKODUJE
POVRŠINE barvanih elementov in elementov z visokim leskom (krom).
o Za odstranjevanje vodnega kamna lahko uporabite tudi gospodinjski kis,
ki je učinkovitejši, če ga segrejete.
o Prepovedana je uporaba abrazivnih čistilnih sredstev, ki vsebujejo groba
polnila.

SPLOŠNA OPOZORILA ZA PRIKLOP IN MONTAŽO
o Masažno kabino je dovoljeno priklopiti na dotok vode s pritiskom najmanj 0,2
MPa (2 bara) in največ 0,4 MPa (4 bare). Priklop na višji pritisk vode ni
dovoljen brez vgradnje dodatne naprave za omejevanje pritiska vode,
nastavljene na 0,4 MPa (4 bare). Kolpa d.o.o. ne prizna reklamacije, ki
nastane zaradi večjega pritiska vode, kot je dovoljen za ta izdelek.
o Priklop cevi za dovod vode do masažnega stebra ali kabine je potrebno
izpeljati tako, da končno postavljen steber ali stena NE PRITISKA direktno na
priključno cev oziroma katero drugo cev masažnega sistema. Za priklop
glavne dovodne cevi na zidni priključek priporočamo uporabo KOTNIH
priključkov oziroma 90° KOLEN za lažji priklop in razbremenitev spojev.
o Kolpa d.o.o. ne priznava reklamacij, nastalih zaradi nepravilne montaže
izdelka.
o Položaji električnih dovodov, odtoka in dovodov tople in hladne vode, kateri so
narisani na priloženi skici in navodilih za montažo, prikazujejo le eno od
možnih postavitev teh priklopov. Njihov položaj je dovoljeno spreminjati na
katerokoli drugo lokacijo znotraj dimenzij artikla, v kolikor ta položaj ne ovira
funkcije/delovanja elementov, ki so vgrajeni na masažni steber ali kabino. Cevi
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za dovod tople in hladne vode lahko po potrebi podaljšate ali zamenjate s
cevmi ustrezne dolžine. Kolpa d.o.o. ne priznava reklamacij, ki nastanejo
zaradi poškodb pri menjavi cevi oziroma zaradi kvalitete zamenjanih/dodanih
cevi.
o Pred priklopom masažne kabine ali stebra na vodovodno omrežje je potrebno
narediti izpust vode zaradi nečistoč v ceveh (najmanj 25–50 litrov vode).
o Za vsak izdelek, priključen na vodni vir, priporočamo, da je dovod vode
opremljen z ventilom za zapiranje vode. V kolikor je ta ventil že vgrajen v
obstoječo vodno napeljavo ter je z njim možno zapreti vodo samo za vaše
stanovanje oziroma kopalnico, potem vgradnja dodatnega ventila ni potrebna.
POZOR! Pazite na dimenzije tega ventila, saj imajo masažni stebri zelo malo
prostora, namenjenega za priklop vode na omrežje. Priporočamo kotne
oziroma ravne krogelne ventile manjših dimenzij.

o Priporočamo vgradnjo enosmernih ventilov pretoka vode na oba dovoda tople
in hladne vode, kadar je možnost, da se pritisk vode med toplo in hladno vodo
občasno razlikuje. Najpogosteje se to zgodi v naslednjih primerih:
o Pri uporabi pretočnega grelca vode (brez rezervoarja tople vode).
o Pri objektih, kjer se topla vode dovaja posebej iz objektov/naprav,
namenjenih gretju vode za večje število stanovanjskih objektov
istočasno. Primer: toplarne v večjih mestih, termalni vrelci in podobno.
o Pri večstanovanjskih objektih z velikim številom odjemalcev vode.
Namen teh enosmernih ventilov je preprečiti vračanje tople vode nazaj po
ceveh za dovod hladne vode in obratno.
Pri manjših stanovanjskih objektih, kjer se voda greje z električnimi bojlerji, ti
enosmerni ventili niso potrebni.
Pri stanovanjskih objektih, kjer se voda greje s centralno kurjavo, so ti
enosmerni ventili potrebni le v primeru, da je v objektu zelo veliko število
odjemalcev vode (večstanovanjski blok ali stolpnica).

o Na področjih, kjer voda vsebuje večjo količino delcev (nečistoč) in vodnega
kamna, priporočamo vgradnjo naprave za odstranjevanje ali nevtralizacijo
nečistoč. S tem se poveča življenjska doba masažnega stebra ter močno
olajša čiščenje površine in sestavnih delov. V kolikor je to izvedljivo,
priporočamo vgradnjo take naprave na glavni dovod vode v stanovanjski
objekt, saj je to najbolj ekonomična in celovita rešitev za celoten objekt.
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Kolpa d.o.o. ne priznava reklamacij, ki nastanejo zaradi vodnega kamna ali
nečistoč v ceveh, če ni nameščen filter za nečistoče in naprava za zmanjšanje
količine vodnega kamna.
o Kolpa d.o.o. prizna reklamacijo samo v primeru napake na izdelku, ne pa
zaradi nestrokovne montaže.
o Opozorilo: Kolpa ne odgovarja za telesne poškodbe, ki nastanejo zaradi
previsoke temperature vode.
o Prostor, v katerem se nahaja masažna kabina (kopalnica), mora biti narejen
po predpisih, ki so v veljavi po posameznih državah. Na mestu cone 0, 1, 2 ne
sme biti nikakršnega stikala ali vtičnice za električno energijo oziroma raznih
priklopov na dosegu roke oziroma najmanj 0,6 m od masažne kabine in višine
2,25 m (kot prikazuje Slika 2 – Prostor).

POMEMBNO
Pred montažo preglejte izdelek oziroma sestavne dele ter njihovo vsebino.
Izdelek čistite in vzdržujte kot narekuje navodilo.
Proizvajalec ne priznava dodatnih stroškov popravila za okvare in poškodbe, ki
bi jih bilo mogoče ugotoviti, popraviti ali se jim izogniti, če bi se pri kupcu pred
končno vgradnjo izdelka opravil vizualni pregled izdelka, izpust vode iz cevnih
inštalacij (približno 50L zaradi čiščenja mehanskih delcev v ceveh) ter test
delovanja funkcij izdelka (zamašene cevi, šobe, poškodovani ali okrušeni deli,
puščanje cevi).
ZA NAPAKE, KI NASTANEJO ZARADI NESTROKOVNE MONTAŽE PROIZVODA,
NEPRAVILNE UPORABE IN ČIŠČENJA TER VZDRŽEVANJA, PROIZVAJALEC
NE PRIZNA REKLAMACIJE.
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NAVODILA ZA UPORABO
SKY 1600 3F
Masažna stena SKY ima
vgrajeno večfunkcijsko
mešalno baterijo.
MASAŽNE FUNKCIJE
Funkcije menjate z
obračanjem
zgornjega dela mešalne
baterije proti levi oziroma
desni strani.
Moč vodnega curka
regulirate z
dvigovanjem spodnje
ročice.
F1. Prha za glavo
F2. Ročna prha
F3. Masažne šobe
Z obračanjem spodnje ročice
v levo oziroma desno stran
spreminjate temperaturo vode.

Opozorila:
Kolpa d.o.o. ne odgovarja za telesne poškodbe,
ki nastanejo zaradi previsoke temperature vode.
Razlike in nihanje pritiska v ceveh med toplo in
hladno vodo ovira normalno delovanje mešalne
baterije. V tem primeru Kolpa d.o.o. ne priznava
reklamacij za nepravilno delovanje mešalne
baterije
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NAVODILA ZA UPORABO
SLIM 1600 2F
Masažna stena SLIM ima
vgrajeno večfunkcijsko
mešalno baterijo.
MASAŽNE FUNKCIJE
Funkcije menjate z obračanjem
zgornjega dela mešalne baterije
proti levi strani.
Moč vodnega curka regulirate z
obračanjem zgornjega dela
mešalne baterije
MED IZBRANIMI FUNKCIJAMI.
F1. Ročna prha
F2. Prha za glavo
Z obračanjem spodnje ročice v levo oziroma desno stran spreminjate
temperaturo vode.
Za vodo, toplejšo od 38 oC, morate najprej pritisniti varovalo ter nato
obrniti ročico še bolj v levo stran.
Opozorila:
Kolpa d.o.o. ne odgovarja za telesne poškodbe,
ki nastanejo zaradi previsoke temperature
vode.
Razlike in nihanje pritiska v ceveh med toplo in
hladno vodo ovira normalno delovanje mešalne
baterije. V tem primeru Kolpa d.o.o. ne
priznava reklamacij za nepravilno delovanje
mešalne baterije.

www.kolpasan.eu

HLADNA TOPLA
VODA
VODA

13 / 120

NAVODILA ZA UPORABO
SOLANO 1400 2F
Masažna stena SOLANO ima
vgrajeno večfunkcijsko
mešalno baterijo.
MASAŽNE FUNKCIJE
Funkcije menjate z obračanjem
zgornjega dela mešalne baterije
proti levi strani.
Moč vodnega curka regulirate z
obračanjem zgornjega dela
mešalne baterije
MED IZBRANIMI FUNKCIJAMI.
F1. Ročna prha
F2. Prha za glavo
Z obračanjem spodnje ročice v levo oziroma desno stran spreminjate
temperaturo vode.
Za vodo, toplejšo od 38 oC, morate najprej pritisniti varovalo ter nato
obrniti ročico še bolj v levo stran.
Opozorila:
Kolpa d.o.o. ne odgovarja za telesne poškodbe,
ki nastanejo zaradi previsoke temperature vode.
Razlike in nihanje pritiska v ceveh med toplo in
hladno vodo ovira normalno delovanje mešalne
baterije. V tem primeru Kolpa d.o.o. ne priznava
reklamacij za nepravilno delovanje mešalne
baterije.
HLADNA TOPLA
VODA
VODA
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NAVODILA ZA UPORABO
ZEPHYR 1680 3F
Masažna stena ZEPHYR ima
vgrajeno večfunkcijsko
mešalno baterijo.
MASAŽNE FUNKCIJE
Funkcije menjate z obračanjem
zgornjega dela mešalne baterije
proti levi oziroma desni strani.
Moč vodnega curka regulirate z
obračanjem zgornjega dela
mešalne baterije
MED IZBRANIMI FUNKCIJAMI.
F1. Prha za glavo
F2. Ročna prha
F3. Masažne šobe
Z obračanjem spodnje ročice v levo
oziroma desno stran spreminjate
temperaturo vode.
Za vodo, toplejšo od 38 oC, morate najprej pritisniti varovalo ter nato
obrniti ročico še bolj v levo stran.
Opozorila:
Kolpa d.o.o. ne odgovarja za telesne
poškodbe, ki nastanejo zaradi previsoke
temperature vode.
Razlike in nihanje pritiska v ceveh med toplo
in hladno vodo ovira normalno delovanje
mešalne baterije. V tem primeru Kolpa d.o.o.
ne priznava reklamacij za nepravilno
delovanje mešalne baterije.
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NAVODILA ZA UPORABO
ZONDA 1500 3F
ZONDA FLAT 1600 3F

Masažna stena ZONDA ima
vgrajeno večfunkcijsko
mešalno baterijo.
MASAŽNE FUNKCIJE
Funkcije menjate z obračanjem
zgornjega dela mešalne baterije
proti levi oziroma desni strani.
Moč vodnega curka regulirate z
dvigovanjem spodnje ročice.
F1. Prha za glavo
F2. Ročna prha
F3. Masažne šobe
Z obračanjem spodnje ročice
v levo oziroma desno stran
spreminjate temperaturo vode.

Opozorila:
Kolpa d.o.o. ne odgovarja za telesne poškodbe,
ki nastanejo zaradi previsoke temperature vode.
Razlike in nihanje pritiska v ceveh med toplo in
hladno vodo ovira normalno delovanje mešalne
baterije. V tem primeru Kolpa d.o.o. ne priznava
reklamacij za nepravilno delovanje mešalne
baterije
TOPLA
VODA
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NAVODILA ZA UPORABO
ZONDA 1500 4F
Masažna stena ZONDA ima
vgrajeno večfunkcijsko
mešalno baterijo.
MASAŽNE FUNKCIJE
Funkcije menjate z obračanjem
zgornjega dela mešalne baterije
proti levi oziroma desni strani.
Moč vodnega curka regulirate z
dvigovanjem spodnje ročice.
F1. Prha za glavo
F2. Ročna prha
F3. Masažne šobe
F4. Slap
Z obračanjem spodnje ročice
v levo oziroma desno stran
spreminjate temperaturo vode.

Opozorila:
Kolpa d.o.o. ne odgovarja za telesne
poškodbe, ki nastanejo zaradi previsoke
temperature vode.
Razlike in nihanje pritiska v ceveh med toplo in
hladno vodo ovira normalno delovanje
mešalne baterije. V tem primeru Kolpa d.o.o.
ne priznava reklamacij za nepravilno delovanje
mešalne baterije
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