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ALKALMAZÁSI FIGYELMEZTETÉSEK  
 

o 8 ével aluli gyermekek, a csökkent pszichés, valamint mentális képességekkel, 
illetve hiányos tudással és tapasztalattal rendelkező személyek a készüléket 
kizárólag felügyelettel használhatják, kivéve, ha megfelelő ismeretekkel 
rendelkeznek a készülék biztonságos használatáról és az esetleges veszélyekről.  

o A gyermekek ne játsszanak a készülékkel.  
o A gyermekek ne végezzenek tisztítási és karbantartási műveleteket felügyelet 

nélkül.  
o A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen szabad használni, ahogy az a jelen 

kézikönyvben van leírva. Extra csatlakozókat, amelyeket gyártóként nem 
javasolunk, ne használjon. 

o A nyílásokba semmilyen tárgyat sem szabad beledobni vagy elhelyezni.  
o A készülék szívónyílás-szűrő nélkül ne működjön.  

o A készülék csak olyan elektromos hálózatra kapcsolható, amelyet FID IΔN  30 mA 
áramvédő késleltetővel van ellátva. A FID kapcsoló úgy működik, hogy amikor a 
fázisvezetőn folyó áram és a nullás vezetőn folyó áram nem azonos, megszakítja a 
fázis és a nullás vezetéket.  

o A masszázskádat közvetlenül a hálózatra kell rákapcsolni – villásdugó alkalmazása 
TILOS. Ugyanúgy az említett áramkört többpólusú kapcsolóval kikapcsolhatóvá kell 
tenni. A pólusok hálózattól való elválasztásához szükséges készüléket az 
elektromos installációba a beszerelésre vonatkozó nemzeti előírásoknak 
megfelelően kell beépíteni.   

o A berendezést külön egy 16 A-es automata biztosítékkal kell bekötni (3,5kW). A 
szükséges vezeték átmérője = 2,5 mm2. 

o A készüléket az elektromos hálózatra csak úgy kapcsolhatjuk rá, ha a csatlakozás 
előkapcsolóval van felszerelve, amely szükség esetén a berendezésről lekapcsolja 
a fázis és a nullás vezetéket.   

o A két kapcsoló, a FID és az előkapcsoló beépítéséért és megfelelő működéséért a 
berendezés (masszázskád) gyártója, illetve a szervizes nem vállal felelősséget.  

o A kádat kizárólag az egyes országokban érvényes előírások szerint előkészített 
helyiségbe (fürdőszoba) szabad beépíteni. A 0, 1, 2 zónák környékén kéznyújtásra 
vagy minimum 0,6 m távolságra a kádtól, valamint 2,25 m magasan semmilyen 
kapcsoló vagy konnektor nem lehet (Ahogy azt az Elektromos installáció – Helyiség 
című fejezet 8. számú ábra is mutatja).  

o Egy további, 6 mm2 átmérőjű földelő vezetéket össze kell kapcsolni a 
potenciálkiegyenlítő sín csatlakozóhelyén, amely a jobb oldalon látható 
jellel van megjelölve:  

o A fürdőkádat csak a pereménél, és soha a csöveknél és az elektromos 
vezetékeknél fogva mozgassuk.  

o A túl hosszú, forró vízben töltött idő hipertermiát okozhat. Túlhevülés (hipertermia) 
akkor jelentkezik, amikor a testhőmérséklet több fokkal a normális 37°C fölé 
emelkedik: Tünetei: testhőmérséklet-emelkedés, szédülés, zsibbadtság, álmosság 
és eszméletvesztés. A hipertermia következményei: a fürdőző nem érzékeli a 
túlzott meleget, nem észleli, hogy ki kellene szállnia a kádból, nem érzékeli a 
fenyegető veszélyt, terhes nők esetében magzati károsodást okozhat, fizikai 
cselekvőképtelenség, eszméletvesztés és fulladásveszély.  

o A masszázskád használata előtt és közben kerülje az alkohol, drogok és 
orvosságok fogyasztását, mert azok emelik a hipertermia (túlhevülés) veszélyét, 
valamint eszméletveszést és fulladást okozhatnak.  

o Semmi olyan javítást vagy változtatást ne végezzen, amely befolyásolhatja a 
készülék biztonságos és hibátlan működését.  
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o A sérülések elkerülése érdekében óvatosan lépen be, illetve ki a kádból.  
o A hidromasszázs rendszer (vízmasszázs) működése alatt a szívónyílástól legalább 

15 cm-re kell lenni, mivel az a testrészek, illetve a haj beszorulását okozhatja. 
Amennyiben hosszabb a haja, ajánlatos azt összekötni.  

o Ne használja a masszázsrendszert közvetlenül nehezebb munka, illetve intenzív 
testmozgás után a hipertermia veszélye miatt.  

o Hidromasszázs kád használata során ne alkalmazzunk habfürdőt, olajat, mézet, 
virágokat és egyéb hasonló dolgokat, mert azok eltömíthetik a motort és a 
fúvókákat.  

o A kád csaptelepét legalább 200 Kpa (2 bár) és legfeljebb 400 kPa (4 bár) nyomású 
vízvezetékre lehet rákapcsolni. Nagyobb víznyomásra való csatlakoztatás 400 kPa-
ra (4 bárra) beállított nyomáscsökkentő szelep nélkül tilos.  

o A gyerekek használhatják a készüléket felügyelet nélkül, csak ha ismerik a 
masszázs zuhanyozók biztonságos használatát, és megértik a helytelen használat 
esetén előfordulható veszélyt. 

o Amennyiben a masszázskád szerelőnyílásában NINCS szellőztetőnyílás, ezeket 
kötelező beépíteni (a motor hűtéséhez és a levegőmasszázshoz szükséges 
levegőellátás érdekében). A nyílásokat a masszázsrendszer motorjainak közelében 
kell elhelyezni. A masszázsrendszer nélküli kádaknál szellőztetőnyílás nem 
szükséges.  

o A fedőlap eltávolításánál vigyázni kell, hogy a kád felülete, konstrukciója és 
csavarjai ne rongálódjanak meg.  

o A berendezés körül elegendő helyet kell hagyni a levegő áramlására – 
motorhűtésre és a fúvókák levegővel való ellátására (masszázsrendszerű 
kádaknál). Ezeket a réseket tilos beszigetelni. A levegőellátás a szerelőnyíláson 
elhelyezett szellőzőrácsokkal is szabályozható.  

o 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  MASSZÁZSKÁD TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA:  
o Gyermekek ne végezzenek tisztítási és karbantartási műveleteket felügyelet nélkül. 
o A kádat elegendő minden egyes alkalommal kiöblíteni tiszta vízzel és eltávolítani az 

esetleges szennyeződést, amelyek miatt eldugulhatnak a fúvókák nyílásai. A 
krómozott részeket tiszta ronggyal töröljük át.  

o A masszázsrendszer fertőtlenítéshez ajánljuk a KOLPA SAN 
MASSZÁZSRENDSZER-FERTŐTLENÍTŐT.  

o Töltse meg tiszta vízzel a fürdőkádat annyira, hogy a vízszint egy kicsit a fúvókák 
felett legyen és irányítsa ezeket lefelé.  

o Öntse a vízbe a kimért fertőtlenítőszert. Kapcsolja be a masszázsrendszert és 
hagyja 2–3 percig működni. Eztán hagyja a vizet további 5 percig a kádban, majd 
engedje le. Intenzívebb tisztítás céljából a fertőtlenítőszeres vizet legalább 6–12 
óráig hagyja a kádban. Tisztítás után a kádat és a masszázsrendszer csöveit 
alaposan öblítse ki. A csőrendszert úgy lehet legegyszerűbben megtisztítani, hogy 
a kádat megtölti vízzel és bekapcsolja a masszázsrendszer szivattyúit. A folyamatot 
addig ismételje, amíg a fúvókákból nem kezd tiszta víz folyni.  

o Szükség esetén a fertőtlenítés többször megismételhető.  
o A tisztításhoz kizárólag folyékony tisztítószereket és puha rongyot használjon. Az 

akrilfelületek tisztításához és a vízkő eltávolításához pedig ajánljuk a KOLPA SAN 
SPECIÁLIS TISZTÍTÓSZER használatát.  
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o A speciális tisztítószert permetezze vagy szivaccsal kenje a tisztítandó felületre, 
hagyja rajta néhány percig, majd öblítse le tiszta vízzel. A fényezett csaptelepeket 
törölje meg száraz ruhával. Vízkő eltávolításához használhat ecetes vizet, amely 
melegen sokkal hatékonyabb.  

o Tilos a durva anyagokat tartalmazó abrazív tisztítószerek használata.  
o Hidromasszázs kád használata során ne alkalmazzunk habfürdőt, olajat, mézet, 

virágokat és egyéb hasonló dolgokat, mert azok eltömíthetik a motort és a 
fúvókákat. 
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BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ  
 

Szállítás közben a masszázsfürdőkádak a 
kartondobozokban teljesen védettek és raklapra 
rögzítve egységet képeznek.  
                        

                                  1.ábra 
                                
 

A kádat vegye ki a kartondobozból.  
FIGYELEM: A fürdőkádat kizárólag a pereménél és semmiképp a csöveknél és 
az elektromos vezetékeknél fogva lehet mozgatni.  
 
A kádat helyezze a kiválasztott helyre, előtte pedig szerelje be az „S” szifont. 
Vízmérték segítségével biztosítsuk a kád síkban történő, a fürdőszoba padlójához 
illesztett elhelyezését. Az ábrán különböző, masszázskádakhoz alkalmazandó talp 
látható. Sorrendben az elsőn beépített kádhoz, majd erősebb talp beépített kádhoz 
fedőlappal és az utolsón sarokkádhoz való talpak szerepelnek.  

 
 
Az így elhelyezett kádnál ceruzával jelölje be az elemek állását a talpon (3. ábra), 
valamint a kád peremén (4. ábra.)  
 
3.ábra                                                                     4.ábra 

           
 

A kádperem optimális teherbírásához javasoljuk, hogy a kádat vízálló szerekkel 
bevont faléc segítségével építse be. 
A fürdőkád fal mellé való beépítésének változatait az 5a. ábra mutatja be.  
 
A kádperem legstabilabb teherbírása érdekében javasoljuk a speciális fali 
szerelőkészlet használatát, amely minden, a kolpa-san rendszert értékesítő üzletben 
kapható. A fürdőkád fal mellé való beépítésének változatait az 5b. ábra mutatja be.  
 

2.ábra 
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5a. ábra: 

 
 
5b. ábra 
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A kádat helyezzük az 
előkészített helyre és 
csatlakoztassuk a 
lefolyórendszerre.  
A lefolyó különböző módokon 
alakítható ki: a közvetlen 
lefolyónál a le- és túlfolyó szettet 
közvetlenül a csatornára, a 
közvetett lefolyónál pedig az „S-
szifon“-on keresztül. A kolpa-san 
masszázskádak le- és túlfolyó 
szettel vannak ellátva, de 
mellékelve van egy „S-szifon“ is. 
A le- és túlfolyó szett szifonnal a 
6. ábrán látható.  
 
 

6. ábra 
 
 
 

 

ELEKTROMOS INSTALLÁCIÓ  
 
Az elektromos biztonság érdekében vegye figyelembe a jelen, valamint az 
ALKALMAZÁSI FIGYELMEZTETÉSEK című fejezetekben leírt utasításokat.  
 
A masszázskád bekapcsolásánál az összes elektromos beavatkozást kizárólag 
szakképzett és arra jogosult cég végezheti el, aki erre a tevékenységre hivatalos 
tanúsítvánnyal rendelkezik (ún. koncesszióval).   
 
Minden egyes kolpa-san masszázskád az EN 12764, EN 60335-1 és EN 60335-2-60 
európai szabványokkal összhangban készül. Az épület elektromos vezetékének meg 
kell felelnie az IEC 60364-7-701 szabványnak, valamint az elektromos vezetékek 
biztonságáról szóló, az egyes országokban érvényes helyi előírásoknak.  
A masszázskádat közvetlenül a hálózatra kell rákapcsolni – villásdugó alkalmazása 

TILOS. A készülék csak olyan elektromos hálózatra kapcsolható, amely IΔN  30 mA 
áramvédő késleltetővel és egy 16 A-es automata biztosítékkal van ellátva (max. 3500 
W). Ugyanúgy az említett áramkört többpólusú kapcsolóval – ELŐKAPCSOLÓVAL – 
kikapcsolhatóvá kell tenni. A pólusok hálózattól való elválasztásához szükséges 
készüléket az elektromos installációba a beszerelésre vonatkozó nemzeti 
előírásoknak megfelelően kell beépíteni. A bevezetéshez 3x2,5 mm2 átmérőjű, dupla 
szigeteléssel ellátott vezetéket kell használni. Kapcsolja össze az egyes 

vezetékeket: „L“ – hálózati feszültség, „N” – nullás vezeték és „ 〧. ” – 

földelés.  
Egy további, 6 mm2 átmérőjű földelő vezetéket össze kell kapcsolni a 
potenciálkiegyenlítő sín csatlakozóhelyén, amely a jobb oldalon látható jellel van 
megjelölve:  
 
Az elektromos hálózatra csatlakoztatást a 7. ábra szerinti terv alapján végezze.  
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 7.ábra: 
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A HELYISÉG 
 

A kádat kizárólag, az egyes országokban érvényes előírások szerint előkészített 
helységbe (fürdőszoba) szabad beépíteni. A 0, 1, 2 zónák környékén kéznyújtásra 
vagy minimum 0,6 m távolságra a kádtól, valamint 2,25 m magasan semmilyen 
kapcsoló vagy konnektor nem lehet (ahogy azt a 8. számú ábra is mutatja).  
Egyéb elektromos fogyasztót és azok elektromos tartozékait úgy kell elhelyezni és rögzíteni, 
hogy ne tudjanak beleesni a fürdőkádba. Elektromos feszültség alatt lévő berendezést – 
kivétel a 12 V-ot nem meghaladó alacsonyfeszültségű készülékek – semmiképp se 
helyezzünk a masszázsrendszer közelébe. 
 

8. ábra – a helyiség 

    
 

 
A KÁD BEÉPÍTÉSE  
 

A kád körbefalazási módjától – 
platformmal vagy a csempék felett 
elhelyezett peremmel (9. ábra) –, valamint 
a felhasznált anyagtól (sztiropor, 
sziporeksz, poliuretán, betonlap...) 
függetlenül: NE FELEJTSÜNK 
HOZZÁFÉRÉSI LEHETŐSÉGET 
BIZTOSÍTANI  A SZERELŐNYÍLÁSOKON 
KERESZTÜL.  
 

9. ábra 

 
A megfelelő szerelőnyílást a beszerelést végző szakember biztosítja. A 
szerelőnyílások legkisebb javasolt méretei:  
- 30 cm x 30 cm a kád/masszázskád le- és túlfolyó szettjéhez és  
- 42 cm x 33 cm (Sz x Ma) a masszázsrendszer elemeihez – fúvókák, motorok, 
elektronika – való hozzáférés érdekében.  
 
A berendezés körül elegendő helyet kell hagyni a levegő áramlására – motorhűtésre 
és a fúvókák levegővel való ellátására (masszázsrendszerű kádaknál). Ezeket a 
réseket tilos beszigetelni. A levegőellátás a szerelőnyíláson elhelyezett 
szellőzőrácsokkal is szabályozható.  



fürdőkád masszázs rendszerek  9 /  42 

MAGYAR www.kolpasan.si/hu 

FIGYELEM: Amennyiben a masszázskád szerelőnyílásában NINCS 
szellőztetőnyílás, ezeket kötelező beépíteni (a motor hűtéséhez és a 
levegőmasszázshoz szükséges levegőellátásra). A nyílásokat a masszázsrendszer 
motorjainak közelében kell elhelyezni. A masszázsrendszer nélküli kádaknál 
szellőztetőnyílás nem szükséges. 
 
HOVA HELYEZZÜK A SZERELŐNYÍLÁST?  
 

A szerelőnyílás javasolt helyei a 10. ábrán láthatók. Az F1–F6 képek a kádak formáit 
és a beépített masszázsrendszereket mutatják be. A képek alapján válassza ki azt, 
amely a legjobban megfelel az Ön kádjához.  

 Javasoljuk egy kisebb szerelőnyílás elhelyezését közvetlenül a le- és túlfolyó 
szett közelében.  
A 10. ábrán ez A betűvel van megjelölve. A szett elhelyezése modelltől modellig 
különbözik. Az elhelyezéséről kérjen tanácsot az eladótól, illetve tájékozódjon róla 
a megfelelő katalógusból.  

 Amennyiben a kád masszázsrendszerrel rendelkezik, a motorok és az elektronika 
közvetlen közelébe nagyobb szerelőnyílást kell elhelyezni. A 10. ábrán ez B és C 
betűkkel van megjelölve. Beépíteni csak a javasolt egyikét kell. 

 Több masszázsmotorral felszerelt fürdőkád esetében, amennyiben ezek a kád 
különböző oldalain vannak elhelyezve, a hozzáférést mindegyikhez külön 
biztosítani kell. A 10. ábrán ez az elhelyezés D betűvel van megjelölve és 
kizárólag a kád különböző oldalain elhelyezett motoroknál szükséges.  

 Amennyiben a le- és túlfolyó szett a motorok közvetlen közelében van, elegendő 
egy nagyobb, közös – a motorokra és a szettre – szerelőnyílás létesítése. Az 
ilyen szerelőnyílást úgy kell elhelyezni, hogy a hozzáférés a motorokhoz és a 
szetthez egyaránt biztosítva legyen.  

 A szerelőnyílás alsó szélét 15–20 cm-re a padlótól kell beépíteni.  

 Egyes esetben a berendezés környéke úgy van kialakítva, hogy a hozzáférést 
nem teszi lehetővé. Ugyanúgy előfordulhat, hogy az esetleges hibát kizárólag a 
szerelőnyíláson keresztül nem lehet elhárítani. Ilyen esetekben a berendezést ki 
kell emelni a helyéről. Ez a megközelítési módszer általában nem alkalmazandó, 
de elfogadható. 

 

10. ábra  
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A fedőlapos fürdőkádnál szellőztetőnyílás nem szükséges, 
ehelyett a fedőlap alsó részén kb. 5 mm-es rést hagyunk. 
A RÉST TILOS KITÖLTENI szilikonnal vagy egyéb 
tömítéssel. Amennyiben a masszázsrendszerrel ellátott 
kádnál ez a rés tömített, a motor közelében KÖTELEZŐ a 
szellőztetőrács beépítése.  
FIGYELEM: A fedőlap eltávolításánál vigyázni kell, hogy a 
lap, a kád konstrukciója és csavarjai ne rongálódjanak 
meg. A fedőlap rögzítési módja a 11. ábrán látható.   
 

11. ábra 
 

 
FELÜLETI SÉRÜLÉSEK JAVÍTÁSA  
 
A tiltott tisztítóserek (pl. durva anyagokat tartalmazó tisztítószerek) használatánál 
vagy éles tárggyal, illetve égő cigarettával történő rongálódások esetén a 
berendezésen felületi sérülések jelentkezhetnek.  
 
Az ilyen sérüléseket a következőképpen távolítsuk el:  

 A sérülést vizes csiszolópapírral addig csiszoljuk, míg a karcolás már nem 
látható. A csiszolást szemcsés csiszolópapírral kezdjük, pl. 320, 400, 600, majd 
800-sal fejezzük be.   

 Csiszolás után a felületet folyékony, könnyűfém- vagy autópolírozó szerrel 
polírozzuk. Ehhez polírozóvattát vagy puha rongyot használjon.  

 
FIGYELMEZTETÉS! 
A csiszolásnál vigyázni kell, hogy ne sértsük meg az akrilréteget. A nagyobb 
karcolásokat javasoljuk bekenni a kolpa-san akrilüveg javítókészlettel, majd 
lecsiszolni és polírozni.   
LEGYEN ÓVATOS, hogy ne sértse meg a masszázsrendszer elemeinek, például a 
csaptelepek, billentyűzetek, fúvókák és hasonló felületét.  
 
 
FONTOS 
 
Beszerelés előtt ellenőrizze a berendezést, illetve annak kellékeit és tartalmát. 
A terméket az utasítások szerint kell tisztítani és karbantartani.  
 
A gyártó azon hibák és sérülések esetében, amelyeket a beépítés előtti vizuális 
ellenőrzés alapján, a csőrendszer kiürítésével (kb. 50 l víz kiürítésével a 
mechanikus részek eltávolítása miatt), valamint a berendezés működésének 
tesztelésével (betömődött csövek, fúvókák, meghibásodott alkatrészek, 
csőtörés) meg lehetett volna állapítani, javítani vagy elkerülni, további 
költségeket nem ismer el.  
 
 
A BERENDEZÉS SZAKSZERŰTLEN BESZERELÉSÉBŐL, HELYTELEN 
HASZNÁLATÁBÓL, TISZTÍTÁSÁBÓL ÉS KARBANTARTÁSÁBÓL EREDŐ 
HIBÁKÉRT A GYÁRTÓ REKLAMÁCIÓT NEM FOGAD EL.  
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A fürdőkád telepítése előtt, forma – 1 – EGYENES KÁDAK 

  
MÉRET 

 
LEFOLYÓ 

ELEKTROMOS 
VEZETÉK 

VÍZELLÁTÁS  
200 – 400 kPa (2–4 bar) 

FALI 
RENDSZER 

PADLÓ- 
RENDSZER 

Fürdőkádak 
 

1-es forma 

A 
(mm) 

B 
(mm) 

C 
(mm) 

D 
(mm) 

E 
(mm) 

F 
(mm) 

G 
(mm) 

K 
(mm) 

L 
(mm) 

M 
(mm) 

N 
(mm) 

Adam&Eva 195 1950 1250 635 1000 750 400 250 900 300 / / 

Aida 170x 75 1700 750 610 600 700 1500 250 200 300 / / 

Aida 180x 80 1800 800 610 600 750 1500 250 200 300 / / 

Arabela 170 D 1700 900/750 615 600 200 500 250 500 300 / / 

Arabela 170 L 1700 750/900 615 600 1500 500 250 500 300 / / 

Armida 180x80 1800 800 660 650 150 1600 250 200 300 / / 

Atys 200 2000 1000 620 800 550 / / 1000 300 800 650 

Beatrice 170 D 1700 1100/700 610 550 550 800 250 / / / / 

Beatrice 170 L 1700 700/1100 610 550 1150 800 250 / / / / 

Bell 170x80 (E2) 1700 800 615 600 700 200 250 1500 300 1500 300 

Bell 180x80 (E2) 1800 800 615 600 750 200 250 1500 300 1500 300 

Bell 180x90 (E2) 1800 900 615 650 750 200 250 1500 300 1500 300 

Bell 190x90 (E2) 1900 900 615 650 800 200 250 1600 300 1600 300 

Betty 140x70 1400 700 630 500 250 / / 200 300 / / 

Betty 150x70 1500 700 630 500 250 / / 200 300 / / 

Betty 160x70 1600 700 630 500 250 1400 250 200 300 / / 

Betty 170x70 1700 700 630 500 250 1500 250 200 300 / / 

Betty 170x75 1700 750 630 500 250 1500 250 200 300 / / 

Betty 170x80 1700 800 630 550 250 1500 250 200 300 / / 

Betty 180x80 1800 800 630 550 250 1600 250 200 300 / / 

Betty 190x90 1900 900 630 650 850 1700 250 200 300 / / 

Betty 200x90 2000 900 630 650 900 1800 250 200 300 / / 

Carmen 170 1700 750 610 600 600 1200 250 1000 300 / / 

Carmen 180 1800 800 610 650 650 1000 250 1500 300 / / 

Copelia-FS 180 1800 800 630 300 100 300 300 / / 300 500 

Copelia Lux 180 1800 1000 630 400 100 400 300 / / / / 

            

 

Opció 
-burkolat 
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A fürdőkád telepítése előtt, forma – 1 – EGYENES KÁDAK 
 

  
MÉRET 

 
LEFOLYÓ 

ELEKTROMOS 
VEZETÉK 

VÍZELLÁTÁS  
200–400 kPa (2–4 bar) 

FALI 
RENDSZER 

PADLÓ- 
RENDSZER 

Fürdőkádak 
1-es forma 

A 
(mm) 

B 
(mm) 

C 
(mm) 

D 
(mm) 

E 
(mm) 

F 
(mm) 

G 
(mm) 

K 
(mm) 

L 
(mm) 

M 
(mm) 

N 
(mm) 

Copelia Light 180 1800 800 600 250 100 250 300 / / 250 500 

Destiny 160x70 1600 700 615 550 600 500 250 / / / / 

Destiny 170x70 1700 700 615 550 650 500 250 / / / / 

Destiny 170x75 1700 750 615 610 650 500 250 / / / / 

Destiny 180x80 1800 800 615 650 700 500 250 / / / / 
Dream 170 L+D 1700 750 625 570 700 300 250 1400 300 / / 
Dream 180 L+D 1800 800 625 630 800 300 250 1500 300 / / 

Elektra 160x75 1600 750 615 650 600 1400 250 / / / / 

Elektra 170x75 1700 750 615 600 600 1500 250 / / / / 

Elektra 170x80 1700 800 615 650 650 1500 250 / / / / 

Elektra 180x80 1800 800 615 650 650 1600 250 / / / / 

Elektra 190x90 1900 900 615 750 700 1700 250 / / / / 

Evelin 170x75 1750 750 615 550 550 1400 250 / / / / 

Gloriana 190 1900 1100 650 900 1150 1700 250 900 300 / / 

Grazia-D 170 1700 1050 610 700 650 100 250 200 250 / / 

Grazia-L 170 1700 1050 610 700 650 100 250 200 250 / / 

Nabucco 190 1900 1200 660 1000 1600 200 250 1750 300 / / 

Norma 190 1900 950 660 800 1200 250 250 1700 300 / / 

Othello 185 1850 900 630 700 800 400 250 450 150 / / 

Pandora 170 1700 750 610 600 750 300 250 1500 300 / / 

Pandora 180 1800 850 610 600 750 300 250 1500 300 / / 

Rapido 200 2000 900 660 750 800 1800 250 850 300 / / 

Samson 180 1800 1600 670 1250 300 1600 600 / / 200 1250 

Tamia 170x75 1700 750 615 600 200 1500 250 / / / / 

Tamia 180x80 1800 800 615 650 300 1600 250 / / / / 

Valis 170 1700 800 610 650 350 1500 250 / / / / 

 

Opció 
-burkolat 
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A fürdőkád telepítése előtt, forma – 2 – SAROKKÁD 

 

 

 

 
  MÉRET 

 
LEFOLYÓ 

ELEKTROMOS 
VEZETÉK 

VÍZELLÁTÁS  
200–400 kPa (2–4 bar) 

FALI 
RENDSZER 

PADLÓ- 
RENDSZER 

Fürdőkádak 
2-es forma 

A 
(mm) 

B 
(mm) 

C 
(mm) 

D 
(mm) 

E 
(mm) 

F 
(mm) 

G 
(mm) 

K 
(mm) 

L 
(mm) 

M 
(mm) 

N 
(mm) 

Alba 150 1500 1500 640 1100 150 1200 250 800 300 / / 

Allegro 140 1400 1400 640 1000 750 1200 250 600 300 / / 

Divante 140 1400 1400 620 450 1000 1200 250 900 300 / / 

Dolores 130 1300 1300 640 850 850 / / 950 300 / / 

Dolores 140 1400 1400 640 850 950 1050 250 1050 300 / / 

Dolores 150 1500 1500 640 850 1000 1100 250 1150 300 / / 

Evelin 120 1200 1200 615 950 600 600 250 / / / / 

Evelin 140 1400 1400 615 1050 700 600 250 / / / / 

Gaia 160 1600 1600 850 800 1330 1000 300 1300 300 / / 

Largo 150 1500 1500 640 1100 150 1200 250 800 300 / / 

Loco 150 1500 1500 730 1100 820 1200 250 800 300 / / 

Orfeo 140 1400 1400 615 520 930 1100 250 800 300 / / 

Orfeo 150 1500 1500 615 580 980 1100 250 800 300 / / 

Piano 145 1450 1450 610 470 1210 1200 250 970 150 / / 

Royal 130 1300 1300 640 950 700 1100 250 / / / / 

Swan 160 1600 1600 670 1000 650 1200 250 800 300 / / 

Opció 
-burkolat 

 



fürdőkád masszázs rendszerek  14 /  42 

MAGYAR www.kolpasan.si/hu 

A fürdőkád telepítése előtt, forma – 3 – ASSZIMETRIKUS KÁDAK 

 

 

 
  MÉRET 

 
LEFOLYÓ 

ELEKTROMOS 
VEZETÉK 

VÍZELLÁTÁS  
200–400 kPa (2–4 bar) 

FALI 
RENDSZER 

PADLÓ- 
RENDSZER 

Fürdőkádak 
3-as forma 

A 
(mm) 

B 
(mm) 

C 
(mm) 

D 
(mm) 

E 
(mm) 

F 
(mm) 

G 
(mm) 

K 
(mm) 

L 
(mm) 

M 
(mm) 

N 
(mm) 

Calando D 
150 

1500 850 615 550 1000 300 250 800 150 / / 

Calando L 
150 

1500 850 615 550 1000 300 250 800 150 / / 

Calando D 
160 

1600 900 615 490 1100 700 250 800 150 / / 

Calando L 
160 

1600 900 615 490 1100 700 250 800 150 / / 

Chad D 170 1700 1200 640 580 1500 1000 250 900 150 / / 

Chad L 170 1700 1200 640 580 1500 1000 250 900 150 / / 

Fidelio D 160 1600 800/450 610 225 1150 600 250 / / / / 

Fidelio L 160 1600 800/450 610 225 1150 600 250 / / / / 

Libretto D 160 1600 1000 640 800 750 200 250 1400 300 / / 

Libretto L 160 1600 1000 640 800 750 200 250 1400 300 / / 

Libretto D 170 1700 1100 640 800 750 200 250 1400 300 / / 

Libretto L 170 1700 1100 640 800 750 200 250 1400 300 / / 

Lulu D 170 1700 1100 750 900 550 1400 250 300 300 / / 

Lulu L 170 1700 1100 750 900 550 1400 250 300 300 / / 

Opció 
-burkolat 
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A fürdőkád telepítése előtt, forma – 4  
– SZABADON ÁLLÓ, KEREK ÉS OVÁLIS KÁDAK  

 

 
  MÉRET 

 
LEFOLYÓ 

ELEKTROMOS 
VEZETÉK 

VÍZELLÁTÁS  
200–400 kPa (2–4 bar) 

FALI 
RENDSZER 

PADLÓ- 
RENDSZER 

Fürdőkádak 
4-es forma 

A 
(mm) 

B 
(mm) 

C 
(mm) 

D 
(mm) 

E 
(mm) 

F 
(mm) 

G 
(mm) 

K 
(mm) 

L 
(mm) 

M 
(mm) 

N 
(mm) 

Adonis-FS 180 1800 800 630 0 720 0 650 / / 100 720 

Adam&Eva-FS 
190 

1900 1200 620 400 200 0 600 / / 200 400 

Atys-FS 180 1800 800 600 600 550 / / / / 600 650 

Bell-4O 170x80 1700 800 615 600 700 / / / / 1500 300 

Bell-4O 180x80 1800 800 615 600 750 / / / / 1500 300 

Bell-4O 180x90 1800 900 615 650 750 / / / / 1500 300 

Bell-4O 190x90 1900 900 615 650 800 / / / / 1550 300 

Copelia-FS 180 1800 800 630 300 100 300 300 / / 300 500 

Copelia Lux 180 1800 1000 630 400 100 400 300 / / / / 

Copelia Light 180 1800 800 600 250 100 250 300 / / 250 500 

Comodo-FS 185 1850 900 630 280 200 0 700 / / 200 280 

Eroica-FS 180 1800 800 630 270 100 0 700 450 150 100 270 

Gloriana 190 1900 1100 650 370 100 0 620 350 150 100 370 

Lux-FS 170x85 1700 850 655 -150 100 / / / / 100 150 

Marilyn-FS 180x90 1800 900 615 350 100 0 700 / / 100 350 

Opera 180 1800 1800 710 700 200 700 0 / / 800 200 

Othello-FS 185 1850 900 630 250 0 0 600 / / 0 250 

Siris-FS 178 1780 880 635 270 100 0 700 / / 100 270 

Opció 
-burkolat 

 



fürdőkád masszázs rendszerek  16 /  42 

MAGYAR www.kolpasan.si/hu 

használati útmutató 

            

 
 
KIEGÉSZÍTŐ OPCIÓK + mikro fúvókák 
Ez a kiegészítés a hát masszírozására elhelyezett 6-8 további 
hidrafúvókát tartalmaz Az integrált kapcsoló lehetővé teszi a víz 
áramlásának szabályozását a fúvókákon, amint 
az a 20. ábrán látható.  

1. ábra 

2. ábra  

3. ábra 

4.ábra 
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A MASSZÁZS MŰKÖDÉSÉNEK VEZÉRLÉSE 

A kézi és elektronikus vezérlésű kádban a masszírozó hatást három tényező 
befolyásolja  - az áramlás iránya, a víz nyomás és a levegő nyomás. Minden Kolpa 
d.o.o. által előállított terméknél  és amely fel van szerelve állítható fúvókákkal, 
manuálisan be lehet állítani a víz irányát. Bizonyos termékek további fúvókákkal 
vannak ellátva, amelyeknél be lehet állítani a nyomást is (vízáramlás).  
 

Irány: Ha meg szeretné változtatni a vízsugár irányát, forgassa a fúvóka nyílását a 
kívánt szögbe. A fúvókák egyedileg irányíthatóak a test bármely részének 
hidromasszázsára. A fúvókákat úgy is lehet igazítani, hogy azok valamennyien 
azonos irányba legyenek orientálva (az óramutató járásával megegyező irányban, 
vagy az ellenkező irányban), ezáltal körbe vezeti az örvénylő vizet a kádban, hogy 
elérje a tökéletes masszázshatást. 
 

Víz nyomás: a nagy, rugalmas fúvókákat manuálisan lehet irányítani és beállítani a 
kádba befolyó víz áramlásához. Az erőteljesebb működésre, növelje a vízsugár 
nyomását elforgatva a fúvókák belső részét bal oldali irányba (az óramutató járásával 
ellentétes irányba). Enyhébb hatás értelmében forgassa a fúvókák belső részét 
jobbra (az óramutató járásával megegyező irányba). Igazítsa a masszázs erejét 
egyik (1) fúvóka vízsugarának csökkentésével, ezáltal növelve a másik (többi) 
fúvóka(ák) masszázs erejét.  
 

FIGYELEM! Soha ne működtesse a masszázs-rendszert teljesen zárt 
fúvókákkal -  MINDEN EGYES VÍZSZIVÍTTYÚRA (masszázs) járó víz fúvókáknak 
legalább FELÉNEK nyitva kell lennie. Ellenkező esetben károsodhatnak a 
szivattyú vagy a masszázs rendszer csövei. 
 

 
Levegő nyomás: 
Hidromasszázs 
esetében, a levegő 
nyomás a fúvókákban 
manuálisan 
szabályozható a kád 
peremén található levegő 
szabályozó beállításával. 
A szabályozó 
segítségével be lehet 
állítani a vízfúvókákon keresztül áramló levegő mennyiségét a hidromasszázs 
különböző víz hatások érdekében.  
A levegő áramlásának szabályozása a levegő-masszázs esetében (kád alján 
található fúvókák), e szabályozóval nem lehetséges. A levegő nyomásának 
beállításával kapcsolatos további információért, kérjük, olvassa el a használati 
utasítást. 
 

Vízmasszázs fúvókák kapcsoló funkciói: Kapcsolóval rendelkező 
masszázsrendszerek esetében, ennek segítségével a víz áramlását lehetséges a 
másik fúvókákhoz irányítani.  A kapcsolok száma, színe és mérete a kád modellje és 
masszázs rendszer típusa szerint változik. 

    

LÉGÁRAM 

SZABÁLYOZÓ 

 

VÍZÁRAMLÁS 

KAPCSOLÓ 

 

A VÍZSUGÁR IRÁNYÁNAK BEÁLLÍTÁSA  

A VÍZSUGÁR NYOMÁSÁNAK BEÁLLÍTÁSA 
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MASSZÁZS KÁDAK TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA  
- MINDEN MASSZÁZS RENDSZERRE ÉRVÉNYES  - 

 

o A gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik a berendezés tisztítását 
és karbantartását.  

o A masszázs ciklus befejezése után, a fürdőkádat tiszta vízsugárral 
mossa le és távolítsa el a részecskéket, amelyek eltömíthetik a 
masszázs fúvókák nyílásait. Egy tiszta törlőruhával törölje le a krómozott 
részeket. 

o A masszázs rendszer fertőtlenítésére a KOLPA SAN  MASSZÁZS 
RENDSZER FERTŐTLENÍTŐSZERT javasoljuk.   
A fürdőkádat töltse meg vízzel, ezúttal csak kevéssel haladja meg a 
fúvókákat és a masszázs fúvókákat fordítsa lefelé.  
A kimért mennyiségű masszázs rendszer fertőtlenítőszert öntse a vízbe. 
Kapcsolja be a hidromasszázs rendszert és 2-3 percig hagyja működni. 
Hagyja állni a vizet a kádban még legalább 5 percig, mielőtt leengedi. 
Egy intenzívebb tisztítás értelmében ajánlott, hogy a víz a 
fertőtlenítőszerrel maradjon a kádban 6-12 órán át. Tiszta vízzel 
alaposan öblítse le a kádat, a masszázs rendszer csöveket is beleértve. 
Legkönnyebben úgy öblíti le a csőrendszert, hogy a kádat feltölti tiszta 
vízzel és bekapcsolja a masszázs szivattyúkat. Ismételje meg ezt a 
folyamatot, ameddig a masszázs fúvókákból tiszta víz nem folyik.  

o Ha szükséges, a tisztítási folyamatot fertőtlenítőszerrel többször meg 
lehet ismételni. 

o Csak folyékony tisztítószerekkel és puha törlőruhával tisztítsa a 
rendszert. Egyéb akril felületek és vízkő tisztítására ajánljuk a KOLPA 
SAN SPECIÁLIS TISZTÍTÓSZERT.  
A speciális tisztítószert permetezze vagy szivaccsal vigye fel a felületre 
és hagyja egy ideig hatni. Öblítse le tiszta vízzel, a fényes csaptelepek 
esetében javasoljuk, hogy törölje le a felületet. 

o Vízkőmentesítésre háztartási ecet is használhat, amely hatékonyabb, ha 
felmelegíti. 

o Durva töltőanyagokat tartalmazó agresszív tisztítószerek használata 
tilos. 

o A hidromasszázs kádban ne használjon olajokat, fürdés kiegészítőket, 
mézet, virágokat vagy hasonló dolgokat. A motor és a hidrafúvókák 
eltömődési veszélye. 
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Teljes vízkezelés 
6 lépésben tiszta víz a masszázs kádjában 

 

 

 
1. A víz pH-értékének szabályozása 
Legfontosabb a víz kezelésében annak pH-értéke. Ez hatással van a  medencevíz összes tényezőire, ezért tartsuk 
a pH-értéket mindig az ideális 7,1 és 7,4 értékek között. A vízkezelő szerek e területén, a használt minimális 
mennyiségnél is elérik a maximális lehetséges hatékonyságot. Használja a Cool Pool teszter készletet a pH, klór és 
bróm méréséhez. 
 

2. Fertőtlenítés 
Amikor a víz hőmérséklete 20°C felett van, a kórokozók és a baktériumok jelentősen szaporodnak. Ennek 
megelőzésére használjon oxidálószereket stabilizált klór-termékek formájában vagy aktív oxigén alapján. Ez 
megsemmisíti a kórokozókat és baktériumokat és eképpen fertőtleníti a vizet a medencében. Ideális klórtartalom: 
0,6 – 1,0 ppm (mg/l).  
A víz brómozott tabletta segítségével is fertőtleníthető. A tabletták nem klórszagúak, széles pH-skálájú hatásuk van 
és nincs lerakodás. A bróm ideális értéke: 3 – 5 ppm (mg/l). 
 

3. Algák kialakulásának megelőzése 
Az algák élelmiszert jelképeznek a baktériumoknak. Megfelelő, higiénikus vízminőség biztosítása érdekében, 
feltétlenül szükséges megakadályozni az algák kialakulását a medencében és a vízben. A megelőzési adagolás 
segít spórolni a fertőtlenítőszereken. 
 

4. Pelyhesítés 
A szűrő nem tudja visszatartani a legkisebb szennyező részecskéket (kolloidok). Ezek eltávolítására használjon 
pelyhesítő szereket. Az eredmény kristálytiszta víz. A pelyhesítő szereket is megelőzésképpen adagolja a tiszta víz 
fenntartása érdekében. Figyelem: szűrőbetétek esetében kizárólag folyékony pelyhesítő szereket használjon, a 
szűrőt ki kell kapcsolni, hogy a szennyeződés pelyhek leülepedjenek a medence aljára. A szennyező részecskéket 
ezután a porszívó segítségével távolíthatja el (nem a szűrőn keresztül!). 
 

5. A medence tisztítása és gondozása 
Úgyszintén mint a lakás vagy autó esetében, ezek az intézkedések segítenek megőrizni készüléke tisztaságát és 

értékét. 
  

6. Illatanyagok 
 Egy különlegesebb fürdési élményre, különféle illóolajok használatát javasoljuk, amelyek 

a masszázs használata alkalmával nem habzanak.  
 

Konkrét javaslatunk: 
 

A víz kezelésének minden egyes lépésénél figyeljen a víz pH-értékére (hetente ellenőrizze a  pH-értéket) 
a tisztítóháló és a medence porszívó segítségével távolítsa el a leveleket és a nagyobb szennyeződéseket. 
ellenőrizze, hogy a szivattyú rendszeresen működik és ha a szűrő tiszta (javasoljuk, hogy hónaponként kétszer 

tisztítsa a szűrőt). 

                                                       

                             Vízkezelésre ajánlott szerek 
  Vízkezelő termék 

1.  pH szabályozás 
pH-minus granulátum: csökkenti a pH értéket a lúgos zónából a semlegesbe. 
pH-Plus granulátum: gyorsan oldódó lúgos ágens a pH-érték növelésére a 
savas zónából a semlegesbe. 

2.  Fertőtlenítés 
Klór tabletták: 90% aktív klórt tartalmazó lassan oldódó tabletták. Alkalmasak az 
összes víz és szűrő rendszerek hosszú távú klórozására. 
Bróm tabletták: lassan oldódó tabletták. 

3.  Algák 
kialakulásának 
megelőzése 

Alba Super: folyékony, habzásmentes algák elleni szer. 

4.  Pelyhesítés Flockfix: A víz zavarossá válásának kiküszöbölésére szolgáló szer.  

5.  Kiegészítő 
termékek, 
tisztító és ápoló 
termékek 

Calzelos: folyékony szer az algák és vízkő lerakodások kialakulásának 
megakadályozására a téli hónapokban. 
Kolpa san medence tisztítószer: kiválóan tisztítja a légköri szennyeződéseket, 
zsírt és kormot a kerámia, fólia és műanyag felületeken. 
Randklar por: tisztítószer szerves szennyeződések eltávolítására 
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VÍZKEZELÉSI TERMÉKEK - ADAGOLÁSI  
ÚTMUTATÓ (pH szabályozó, bróm, alba super és szűrő 
tisztítószer) 
 

Az víz ideális pH-értéke a medencékben 7,0-7,4 
A pH-érték szabályozható a pH-PLUS és pH-MINUS szabályozók 

segítségével 
 

pH-MINUS szabályozó  
 

a pH-minus szabályozó csökkenti a pH értéket a lúgos zónából a semlegesbe. 
1,5 kg pH-minus elegendő 100 m3 víz mennyiségnek ahhoz, hogy 0,2-vel csökkentse 
a pH értéket  
15g pH-minus elegendő 1m3 víz mennyiségnek ahhoz, hogy 0,2-vel csökkentse 
a pH értéket  
75g pH-minus 1m3 víz mennyiséghez 1-el csökkenti a pH értéket 
 

pH-PLUS szabályozó  
 

a pH-plus szabályozó növeli a pH értéket a savas zónából a semlegesbe. 
1kg pH-plus elegendő 100 m3 víz mennyiségnek ahhoz, hogy 0,2-vel növelje a pH 
értéket 
10g pH-plus elegendő 1m3 víz mennyiségnek ahhoz, hogy 0,2-vel növelje a pH 
értéket 
50g pH-plus 1m3 víz mennyiséghez 1-el növeli a pH értéket 
 

1 (egy) csordultig teli evőkanál körülbelül 15g szabályozó pH-Minus-t vagy pH-Plus-t 
tartalmaz  
 

FIGYELEM, ha a szabályozó többszörös vízbe adagolása után a víz pH-értéke NEM 
VÁLTOZIK, CSERÉLJE KI A VIZET a medencében. 
 

Bróm tabletták - víz fertőtlenítése 
 

A bróm ideális értéke 3-5 ppm (mg / l) 
A bróm tabletták funkciója azonos a klór tablettáéval, azonban a bróm tablettának 
nincs olyan markáns szaga, mint a klórének.  
A bróm tabletták adagolása: 1 tabletta 1m3 víz mennyiséghez 
 

Alba super- algák kialakulásának megakadályozására 
szolgáló szer (algacid) 
 

Az Alba super egy koncentrátum, amely elpusztítja az algákat és a baktériumokat. 
Az Alba super masszázs medencéknek kialakított habzásmentes szer. 
Adagolás: 10ml Alba super 1m3  víz mennyiséghez 14 naponként. 
 

Szűrő tisztítószer - szűrő tisztítására használt szer 
 

Kéthetente alaposan tisztítsa ki a szűrőt szűrő tisztítószerrel,  
majd tiszta vízzel jól öblítse le a megmaradt szennyeződéseket.  
 

A víz mennyisége a SAMSON masszás kádban = 600 Liter  = 0,6m3 

A víz mennyisége a GAIA masszás kádban = 500 Liter  = 0,5m3 
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ZUHANY- ÉS KÁDTÖLTŐ ARMATÚRA OPCIÓ 
 

FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt véglegesen a helyére 

rögzítené a fürdőkádat, ellenőrizze működését és a 

zuhanyozótömlő kinyúlását. A tömlő kinyúlása 

legalább 180 cm legyen.  

A tömlő szállítás közben védelme érdekében a tömlő 

GYORSKÖTÖZŐKKEL A KÁDHOZ VAN 

RÖGZÍTVE, hogy ne mozoghasson. A kád 

fürdőszobába építésekor VÁGJA LE ezeket a 

gyorskötözőket. 

 

FIGYELMEZTETÉS: több hónapos tárolás vagy nemhasználat után teljesen 

kiszárad a tömlő és a fölös vizet a lefolyóba vezető szerkezet. Ez akadályozza a 

tömlő KI/BE mozgatását a nyíláson keresztül. A gond megszüntethető a 

zuhanytömlő csapvízzel való BENEDVESÍTÉSÉVEL. 

 

VÍZESÉS ARMATÚRA 

 

A zuhanyfej mellékelt tartozék. Csak a tömlőre 

kell csavarni. Ne felejtse el behelyezni a mellékelt 

gumitömítést. 

 
 

GEJZÍR ARMATÚRA 

 

A zuhanyfej mellékelt tartozék. Csak a tömlőre kell 

csavarni. Ne felejtse el behelyezni a mellékelt 

gumitömítést. 

 
 

VÍZCSEPP ARMATÚRA 

A zuhanyfej mellékelt tartozék. Csak a tömlőre kell 

csavarni. Ne felejtse el behelyezni a mellékelt 

gumitömítést. 

 
A kifolyó csatlakoztatását a következő oldal ismerteti. 
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A VÍZCSEPP armatúrához fürdőkád kifolyó is 

tartozik, amelyet a kádra kell erősíteni és tömlővel 

az átkapcsolóhoz kell kötni. 

 

 

 

 

 

 
1. kifolyó 

2. tömítőgyűrű 

A FÜRDŐKÁD 

SZEGÉLYE 

3. gumi alátét 

4. anya 
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VÍZMASSZÁZS RENDSZER I. − PNEUMATIKUS 
 
A rendszer alkotóelemei: 

 Pneumatikus kapcsoló (2. ábra)   

 Vízfúvókák 

 Levegőáram-szabályozó 
 

 
 

A kellemes masszázshoz a 34° C - 40° C vizet ajánlunk, a masszázs 10 - 20 
percig tartson. 
A masszázsrendszer használata előtt töltse fel a kádat 50° C –nál nem 
melegebb vízzel. A vízszint legyen legalább 6 - 8 cm-el a felső fúvóka felett, 
ahogy ezt az 1. ábra mutatja. 
 
A vízmasszázs billentyűre nyomva bekapcsolódik a vízszivattyú. A billentyű 
újbóli megnyomásával a vízszivattyú kikapcsol.   
Soha se kapcsolja be a rendszert, ha a kádban nincs elegendő víz. Minden 
egyes fúvókán irányítható a középső rész, méghozzá minden irányban cca. 30 
° – 3. ábra. 
 
A levegőszabályozó lehetővé teszi, hogy a zárt rendszerű vízsugárba levegőt 
vezessünk, amely a fúvóka kimeneténél buborékokba változik, és ezzel növeli 
a masszázs hatását. A szabályozás a regulátor jobb/bal irányú forgatásával 
történik, ahogy ezt a 4. ábra mutatja. 

 

Levegőáram-
szabályozó 

 

Szívófúvóka 

 

Vízfúvóka 

 

Pneumatikus kapcsoló 
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LEVEGŐMASSZÁZS RENDSZER 
 
5. ábra 

                                                                                
 

A rendszer alkotórészei: 

 Elektronikai kapcsoló (5. ábra)   

 Vízfúvókák 

 Vízszint érzékelő 
 

 

Vízfúvóka 

 

Vízmasszázs be/kikapcsolása  
 
LED kijelző – kék  

 
A kellemes masszázshoz a 34° C - 40° C vizet ajánlunk, a masszázs 10 - 20 
percig tartson. 
A masszázsrendszer használata előtt töltse fel a kádat 50° C –nál nem 
melegebb vízzel. A vízszint legyen legalább 10 - 15 cm. 
 
 
A masszázsrendszer vízszintérzékelővel van ellátva. Amikor az érzékelő 
érzékeli, elegendő víz van a kádban, a rendszert be lehet kapcsolni.  A 
levegőmasszázs billentyűre nyomva - 5. ábra - bekapcsolódik a 
levegőszivattyú. A billentyű újbóli megnyomásával a levegőszivattyú kikapcsol. 
15 perc letelte után a rendszer automatikusan kikapcsol.   
 
A rendszert az elektronikai kapcsoló megnyomásával lehet bekapcsolni, ahogy 
ezt a 2. ábra mutatja.  
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VÍZ- ÉS LEVEGŐMASSZÁZS RENDSZER   
 
9. ábra 

 
 
A rendszer alkotóelemei: 

 Elektronikai kapcsoló (9. ábra) 

 Levegőfúvóka 

 Vízfúvóka 

 Vízszintérzékelő  
 

 

Vízfúvóka 

 

Vízmasszázs be/kikapcsolása  
 
LED kijelző – kék  

 

Vízfúvóka 

 

Levegőmasszázs 
be/kikapcsolás 
 
LED kijelző – zöld 

 

Szívófúvóka 

 

A levegőmasszázs 
szabályozása +/- 
 
LED kijelző – zöld 

 

Levegőszabályozó   

 

A kellemes masszázshoz a 34° C - 40° C vizet ajánlunk, a masszázs 10 - 20 
percig tartson. 
A masszázsrendszer használata előtt töltse fel a kádat 50° C –nál nem 
melegebb vízzel. A vízszint legyen legalább 6 - 8 cm-el a felső fúvóka felett, 
ahogy ezt az 1. ábra mutatja. 
 
A vízmasszázs működése 
A masszázsrendszer vízszintérzékelővel van ellátva. Amikor az érzékelő 
elegendő vizet érzékel, masszázsrendszer kapcsológomb körüli kijelző villogni 
kezd. Jelzi, hogy a rendszer működőképes.  A vízmasszázst jelölő billentyűre 
nyomva bekapcsol a vízszivattyú, a billentyűt újra megnyomva a szivattyú 
kikapcsol.    15 perc letelte után a vízmasszázs automatikusan kikapcsol.   
  

A rendszert az elektronikai kapcsoló megnyomásával lehet indítani, ahogy a 2. 
ábra mutatja. Soha se kapcsolja be a rendszert, ha a kádban nincs elegendő 
víz. Minden egyes fúvókán irányítható a középső rész, méghozzá minden 
irányban cca. 30 ° – 3. ábra.  
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A levegőmasszázs működése: 
 
A rendszer csak akkor működik, ha a kádban elegendő víz van.   
A be/kikapcsolás billentyűre nyomva a levegőmasszázs bekapcsol. A 
levegőkompresszor automatikusan a legnagyobb sebességre kapcsol. A 
rendszer kikapcsolásához újból nyomja meg a levegőmasszázs 
be/kikapcsolás billentyűjét. 15 perc letelte után a vízmasszázs automatikusan 
kikapcsol.   
 
A vízben lévő levegő mennyiségének szabályozásához nyomja a +/– 
billentyűt. 
Amikor már nem szeretné használni a masszázsfürdőkádat, mindig kapcsolja 
ki a kádhoz áramot vezető kapcsolót is.     
 
A legnagyobb sebességen a masszázs automatikusan bekapcsol. Ezt mutatja 
a LED kijelző +/-. A kijelző megszakítás nélkül világít. A  +/- billentyűre nyomva 
csökkentjük a levegőkompresszor fordulatszámát. A LED kijelző ilyenkor 
villogni kezd. A +/- billentyűre nyomva még egy fokkal csökkentjük a 
kompresszor fordulatszámát, a kijelző lassabban villog. A kompresszornak 10 
fordulatszám fokozata van. Az aktuális fokozatot a +/- LED kijelző villogásának 
gyorsassága jelzi.  
  
- Maximum – a LED kijelző megszakítás nélkül világít,  
- Minimum – a LED kijelző nem világít.  
A köztes fokozatokat a LED kijelző villogásának intenzitása jelzi. Az elért 
minimum után minden +/- billentyűre nyomással már növeljük a sebességet.  
 
A levegőmasszázs sebességének automatikus ingása  
 
Ha a +/- billentyűt 2 másodpercig lenyomva tartjuk, bekapcsol a kompresszor 
sebességének automatikus ingása. A gyorsasság minimumtól maximumig 
változik ok 5 másodpercen tíz fokozaton keresztül-minden fokozat 5 
másodpercig. Amikor a rendszer eléri a maximum, illetve a minimum 
fokozatot, akkor ezen a fokozaton 20 másodpercig marad, majd megint 
elindítja a ciklust. A funkció a +/- billentyű 2 másodperces nyomásával zár le, 
illetve a levegőmasszázs kikapcsolásával.  
 
A levegőrendszer kifújása  
Amikor a fürdőkád üres, be lehet kapcsolni a levegőrendszer kifújási és 
szárítási funkcióját.  
A levegőmasszázs billentyűt megnyomva, a funkció LED kijelzője VILLOGNI 
kezd. A HARMADIK villantás idejében újból nyomja meg a levegőmasszázs 
billentyűjét– ezzel bekapcsolta a rendszer kifújási funkciót.  
A kompresszor ilyenkor minimális sebességen kezd el működni, majd a 
rendszer fokozatosan maximális sebességre áll. A kifújás folyamata cca. 2 
percig tart.    
 



fürdőkád masszázs rendszerek  27 /  42 

MAGYAR www.kolpasan.si/hu 

VITAL MASSZÁZS RENDSZER  
 

 
A LED kijelző vezérléseire és működésére vonatkozó információkat az 
útmutatás alábbi része tartalmazza: 
T1 – LED1  Vízmasszázs;                 - VÍZMASSZÁZS 
T2 – LED2  Légmasszázs;             - LÉGMASSZÁZS  
T3 – LED3  Ózonfertőtlenítés;            - ÓZON 
T4 – LED4  Vízhőmérséklet szabályozás;  - FŰTÉS 
T5 – LED5  Funkciószabályozás+/-;  - BEÁLLÍTÁS 

T6 – LED6  Színterápia;                      - KROMOTERÁPIA 
 

 

Vízfúvóka 

 

Hát masszírozására 
alkalmazandó mikro-fúvókák 

 

Levegőszabályozó 

 

Szívófúvóka 

 

Vízfúvóka 

 

Fényterápiára alkalmazandó 
színes fény 

 

Vízáram-átkapcsoló a 
hátmasszírozó 
mikrofúvókákhoz 
 

  

 
ELÉGTELEN vízmennyiség esetén a kijelzőn felváltva jelenik meg a »h2o« és 
az »----« üzenet. Ha a Színterápia vagy az Utólagos lég ki fúvás funkció van 
működésben, akkor a panelen csak az »----« üzenet lesz látható. 
 
Ha a gomb megnyomásával olyan funkciót indítunk be, amelynek 
működéséhez víz szükséges, abban az esetben a panelen az azt követő 7 
másodpercben a »h2o« üzenet lesz látható. 20 perccel az utolsó funkció 
kikapcsolását követően a rendszer automatikusan átvált az ÁLTALÁNOS 
KIKAPCSOLÁS módra. 
 
Amikor a rendszer az ÁLTALÁNOS KIKAPCSOLÁS működési módon van, 
akkor a panelen csak egy PONT LÁTHATÓ JOBB OLDALON, A TIZEDES 
SZÁMOK HELYÉN »   .«, ami azt jelenti, hogy a rendszer még mindig 
elektromos feszültség alatt áll, amíg a vízellátásra vár. 
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Amikor a kádban a víz szintje megfelelő, illetve 2-3 centiméterrel a 
MASSZÁZSFÚVÓKÁK FÖLÉ ÉR, a rendszer automatikusan BEKAPCSOL, az 
»-XX-« billentyűzeten a VÍZHŐMÉRSÉKLET JELENIK MEG. Ezt követően az 
ÖSSZES funkció bekapcsolható. 
 
A víz- vagy légmasszás bármelyik funkciójának üzembe helyezésekor a 
panelen látható a víz hőmérséklete és az ELSŐKÉNT MŰKÖDÉSBE HOZOTT 
masszázsfunkció befejezéséig rendelkezésre álló idő (visszaszámlálás 20 
perc). A panelen a kijelzések 10 másodperces időközönként váltják egymást. 
 
A fenti idő leteltével KIKAPCSOLNAK a légmasszázs és a vízmasszázs 
funkciók is, még akkor is, ha nem egyidejűleg kapcsolták be őket. 
 
A VÍZSZINT CSÖKKENÉSE azt jelenti, hogy a vízszintérzékelő legalább 7 
másodpercig nem regisztrál a vízfúvókák szintjét 2-3 centiméterrel meghaladó 
vízszintet. A MEGFELELŐ VÍZSZINT azt jelenti, hogy a vízszintérzékelő 
legalább 7 másodpercig regisztrálja a vízfúvókák szintjét 2-3 centiméterrel 
meghaladó vízszintet. 
 
FIGYELMEZTETÉS: Bármelyik vezérlés beindításához legalább 0,3 
másodpercig lenyomva kell tartania a megfelelő gombot. Ha rövidebb 
ideig tartja nyomva, a rendszer nem fogadja el a parancsot.  
 
Vízmasszázs 
 
Elégtelen vízszint esetén nem aktiválható gombnyomással a VÍZMASSZÁZS 
funkció. A LED1 dióda egy másodperces ritmusban fog villogni, a panelen 
pedig a »h2o« üzenet lesz olvasható. 
 
A VÍZMASSZÁZS gomb megnyomásával, abban az esetben, ha a kádban 
elegendő mennyiségű víz van, aktiválódik a vízmasszázs funkció, és kigyullad 
a LED1 dióda. A funkció a VÍZMASSZÁZS gomb megnyomásával 
kikapcsolható. A funkció 20 perc elmúltával automatikusan kikapcsol.  
 
A vízmasszázs SZAKASZOS funkciója:  
 

Ha megnyomja és 2 másodpercig LENYOMVA TARTJA a VÍZMASSZÁZS 
gombot (hosszú gombnyomás), bekapcsol a SZAKASZOS funkció. A LED1 
dióda VILLOGNI kezd. 
 
Amikor a szakaszos funkciót beindítják, akkor a VÍZMASSZÁZS 40 
másodpercig működik, majd működése a következő 20 másodpercben 
szünetel. A szakaszos működés mindaddig folytatódik, amíg ezt a funkciót ki 
nem kapcsoljuk, vagy pedig 20 perc elteltével. A funkció a VÍZMASSZÁZS 
billentyű újbóli megnyomásával kapcsolható ki (rövid gombnyomás). 
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FIGYELMEZTETÉS: Ha a FŰTÉS funkció aktív, akkor a vízmasszázshoz 
szükséges szivattyú azonnal beindul, mihelyt a vizet fel kell melegíteni. A 
vízmasszázs működése 5 percre megszakítható (készenléti állapot) a 
VÍZMASSZÁZS gomb megnyomásával. Ebben az esetben a szivattyú 2 
másodperccel a gomb lenyomása után leáll, ami lehetővé teszi a vízmelegítő 
lehűlését. A szivattyú 5 perc elteltével automatikusan bekapcsol. 
 
Légmasszázs 
 
Ahhoz, hogy a légmasszázs működjék, a kádban a víz szintjének 
megfelelőnek kell lennie, illetve 2-3 centiméterrel A VÍZMASSZÁZS-FÚVÓKÁK 
FÖLÉ ÉRNIE. 
 
A LÉGMASSZÁZS gomb megnyomásával, abban az esetben, ha a kádban 
elegendő mennyiségű víz van, aktiválódik a légmasszázs funkció, a LED2 és a 
LED5 dióda villogni kezd. A funkció a LÉGMASSZÁZS gomb megnyomásával 
kikapcsolható. A funkció 20 perc elmúltával automatikusan kikapcsol.  
Miközben a LED2 és a LED5 dióda villog a panelen a légmasszázs 
PILLANATNYI SEBESSÉGE (fúvás) felirat látható. 6 sebességfokozat áll 
rendelkezésre, ezek azt a légmennyiséget jelzik, amely a masszázskád alján 
elhelyezkedő lég sugárfúvókákból áramlik: »bl-1«, »bl-2«, …  »bl-6«.  
 
A masszázs sebessége a BEÁLLÍTÁS (+/-) gomb megnyomásával állítható be. 
Minden gombnyomás CSÖKKENTI A SEBESSÉGET mindaddig, amíg nem jut 
el az 1-es, »bl-1«, sebességéig. A következő gombnyomás aktiválja a 
SEBESSÉGNÖVELÉST egészen a maximális 6. »bl-6« fokozatig. A 
sebességváltoztatás lépésenként történik, a maximálisról a minimálisig, majd 
ismét a maximálisig és vissza. 
 
A sebességszabályozás 7 másodpercig marad aktív. Ez idő alatt a LED2 és a 
LED5 diódák villognak. 7 másodperc leteltével KIALSZIK LED5 dióda, a LED2-
es továbbra is VILÁGÍT. A panelen váltakozva tűnik fel a lég/vízmasszázs 
befejezéséig fennmaradó időre és a vízhőmérsékletre vonatkozó adat. 
 
Amíg a légmasszázs tart, addig a BEÁLLÍTÁS gomb nem használható a fűtési 
hőmérséklet vagy a KROMOTERÁPIA funkció színválasztásának beállítására. 
A BEÁLLÍTÁS (+/-) gomb minden egyes további megnyomásával ismét 
aktiválódik a lég masszázssebesség módosítási funkció, és villogni kezd a 
LED2, valamint a LED5. 
 
SZAKASZOS légmasszázs funkció (oszcillációs sebesség):  

 

Ha LENYOMJA A LÉGMASSZÁZS GOMBOT és 2 másodpercig (hosszú 
gombnyomás) NYOMVA TARTJA, beindítja a SZAKASZOS funkciót, 
miközben a LED2 dióda villogni fog. 
 
A szakaszos funkcióban a LÉGMASSZÁZS funkció automatikusan VÁLTANI 
FOGJA A SEBESSÉGET a legnagyobbtól a legalacsonyabbig és vissza. A 
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panelen megjelenik a »bl SE« felirat. Amikor ez a funkció be van kapcsolva, 
akkor a masszázs sebessége 10 másodpercenként változik. Amíg ez a funkció 
folyamatban van, addig a BEÁLLÍTÁS gombbal nem változtatható a sebesség. 
A szakaszos működés a funkció kikapcsolásáig, illetve a 20 perccel később 
bekövetkező automatikus kikapcsolásig aktív marad. A funkció a 
LÉGMASSZÁZS gomb újbóli megnyomásával (rövid gombnyomás) 
kapcsolható ki.  
 
 
UTÓLAGOS ÁTFÚVÁSI funkció 
 
A masszázskád alján elhelyezkedő légfúvókák tisztítását jelenti, amit a 
LÉGMASSZÁZS gomb kétszeri megnyomásával indítunk be, amikor a kádban 
nincs elegendő mennyiségű víz– a panelen  a »h2o« jelzés látható. Az első 
gombnyomás a funkció megjelölését jelenti. Ezt követően a LED2 dióda 
HÁROMSZOR FELVILLAN, Önnek pedig időközben meg kell nyomnia a 
LÉGMASSZÁZS gombot, hogy MEGERŐSÍTSE A BEKAPCSOLÁST. A 
második gombnyomást követően lép működésbe a funkció, a LED panelen 
pedig a »bl. A« jelzés látható. 
Ez a funkció kapcsolja be a légmasszázs-szivattyút, amely 6, egyenként 10 
másodperces lépésben eljut a minimálistól a maximális sebességig. Amikor 
eléri a maximális sebességet, a ciklus végéig aktív marad. Ez a funkció kb. 80 
másodpercig hat, ezt követően automatikusan kikapcsol.  
 
A funkció nem kapcsolható ki, ha a rendszer az ÁLTALÁNOS KIKAPCSOLÁS 
állapotában van, és a panel jobb oldalán csak egy PONT »   .« látható.  
 
Ezt követően az UTÓLAGOS ÁTFÚVÁS funkció kívánság szerint 
kikapcsolható (visszavonható) – mégpedig a LÉGMASSZÁZS gomb 
megnyomásával (rövid gombnyomás).  
 
FIGYELMEZTETÉS: Ennek a funkciónak a célja a kád alján elhelyezkedő lég 
fúvócskák szárítása. Hogy a funkció zökkenőmentesen működhessen, csak 
akkor kapcsolható be, amikor a kádból MINDEN VÍZ KIFOLYT, illetve, amikor 
a kád már teljesen üres. Ha a ciklus az előtt fejeződik be, mielőtt a vízszint a 
fúvócskák szintje alá csökkenne, akkor a víz ismét bejut a fúvócskákba és 
ezzel hatástalanná teszi a szárítást.  
  
A masszázskád olyan automatikus vízelvezető rendszerrel van felszerelve, 
amely a csövekből és a légfúvókákból elvezeti a vizet, és minden alkalommal 
működésbe lép, amikor Ön a megfelelő fogantyú elfordításával kihúzza a 
kádfenéken levő dugót és kiengedi a vizet a kádból. Ezért az utólagos át fúvás 
funkció, amely a légfúvókák szárítását szolgálja, nem kötelező, annak 
ellenére, hogy MI AJÁNLJUK a masszázskád minden használatát követően.   
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ÓZON funkció 
 
Ezt a funkciót az ÓZON gomb megnyomásával hozzuk működésbe. A funkció 
aktiválását az mutatja, hogy a LED3 dióda folyamatosan világít, a panelen 
azonban semmiféle jelzés nem látható. A funkció az ÓZON feliratú gomb 
ismételt, 2 másodpercig tartó (rövid gombnyomás) megnyomásával 
kapcsolható ki.  
 
Ez a funkció oly módon működik, hogy a talpmasszázshoz használatos 
speciális fúvókákon keresztül ÓZONT JUTTATUNK a vízbe. Ezeken a 
fúvókákon keresztül kisebb mennyiségű LÉGBUBORÉK jut a vízbe. Amikor az 
ÓZON funkció aktív, a buborékok ÓZONT tartalmaznak, ellenkező esetben a 
csak egyszerű, ÓZON nélküli levegőt. 
 
Az ÓZON funkció CSAK A VÍZMASSZÁS-SZIVATTYÚ MŰKÖDÉSÉNEK 
IDEJE ALATT aktív. Ez pedig akkor történik, amikor aktív a VIZMASSZÁZS 
vagy a FŰTÉS funkció is. Amíg a vízmasszázs-szivattyú működik, a 
vízmasszázs működését jelző LED1 dióda világít.  
 
A rendszer óránként maximálisan 70 mg ózont áramoltat. Ez a mennyiség 
elég alacsony ahhoz, hogy biztonságos legyen a gyermekek számára is.  
 
FIGYELMEZTETÉS: Egészségügyi, légzőszervi (légzési) nehézségek, vagy 
nagy tengerfetti magasságon fellépő légzési nehézségek esetén kérjük, hogy 
forduljon orvosához. Az ÓZON funkció használható a vízfertőtlenítésre is, ám 
csak abban az esetben, ha aktiválásakor ÖN NEM TARTÓZKODIK A 
KÁDBAN. 
Az ÓZON vízben kifejtett hatása: 
 

- Az ózon a legerősebb oxidáns, amely a víz és a szanitárius felületek 
fertőtlenítésére használható. 

- Az ózon gyorsan és hatékonyan pusztítja számos betegség kórokozóit: 
Hepatitis B, felületi antigén (HbsAg), A-infuenzavírus, PVI, a nyálban 
levő E.coli baktérium MS2, majom rotavírus SA-H, humán rotavírus 2 
típus, HIV, Chlamydiát a Mycoplazmában stb. 

- Az ózon (O3) oxigénre bomlik (O2 = közönséges levegő). 
 
Az ózon CSAK akkor hat, ha a vízmasszázs-szivattyú be van kapcsolva és 
működik - a LED1 és a LED3 dióda világít, tehát a vízmasszázs funkcióval 
vagyis a víz melegítésével együtt.  
Az ózon funkció NEM MŰKÖDIK, ha a vízmasszázs-szivattyú ki van 
kapcsolva, vagy ha a szakaszos vízmasszázs funkció van működésben.  
Ez idő alatt a LED5 dióda villog. Ez azt jelenti, hogy az ÓZON funkció 
készenlétben áll és a vízmasszás-szivattyú bekapcsolására vár.  
 
Ez a funkció az ÓZON gomb 2 másodperces lenyomásával (hosszú 
gombnyomás) állítható le. 
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VÍZMELEGITŐ funkció: 
 
Amikor a kádban elegendő mennyiségű víz van, a FŰTÉS gomb 
megnyomását követően a LED4 és a LED5 dióda 7 másodpercig villog, és 
jelzi, hogy a hőmérséklet a BEÁLLÍTÁS (+/-) gomb segítségével 
szabályozható. A panelen a »tXXC« hőmérséklet beállítás jelenik meg, ahol 
az  XX mutatja a hőmérsékletet. A hőmérsékletet Celsius-fokonként, állíthatjuk 
be 25°C-tól 40°C-ig. Amikor a víz eléri a 40°C hőmérsékletet, a BEÁLLÍTÁS 
gomb megnyomásával a vezérlést visszaállítja a legalacsonyabb értékre, 
25°C-ra.  
Kezdetben, amikor a kádat feltöltjük vízzel, az ÁLTALÁNOS KIKAPCSOLÁS 
módról való átmenetkor, a rendszer a szabványos 36°C-os - »t36C« 
hőmérsékletre van beállítva. 
 
7 másodperccel  a BEÁLLITÁS gomb megnyomását követően a 
LED5 dióda kialszik, a LED4-es azonban továbbra is világít. Ha a 
vízmasszázs-szivattyú ki van kapcsolva, akkor most automatikusan bekapcsol.  
Amikor a kád vízmasszázs funkciója ki van kapcsolva, tekintet nélkül arra, 
hogy a 20 perces működési idő letelte utáni megszakítási időszakról van-e szó 
vagy a VÍZMASSZÁZS gomb megnyomásával kapcsolták ki, a fűtés a 
következő 5 percben készenléti módon áll. Abban az esetben, ha a fenti idő 
leteltével a vízhőmérséklet alacsonyabb a beállítottnál, a fűtés, a 
vízmasszázs-szivattyú és az ózon funkció (ha be van állítva) automatikusan 
bekapcsol. Ha az 5 perces készenléti állást követően Ön ismét megnyomja a 
FŰTÉS gombot, akkor megszűnik a készenléti állapot. 
 
Ha Ön megnyomja a FŰTÉS gombot és 2 másodpercig lenyomva tartja, ezzel 
kikapcsolja a funkciót. Ha abban a pillanatban működésben van a 
VÍZMASSZÁZS funkció (amit a VÍZMASSZÁZS gomb megnyomásával hozunk 
működésbe), a vízszivattyú még mindig működni fog. 
 
A fűtés funkció kívánság szerint átmenetileg (5 percre) bárkor leállítható, 
mégpedig oly módon, hogy Ön a VÍZMASSZÁZS gomb megnyomásával 
leállítja a szivattyú működését. 
 
FIGYELMEZTETÉS: Miután kikapcsoltuk a FŰTÉS funkciót, a LED4 dióda 
villogni kezd (készenléti állapot) vagy KIALSZIK (kikapcsol), a LED4 dióda, a 
vízmasszázs-szivattyú pedig még 10 másodpercig működik, lehetővé téve a 
fűtőtest lehűlését. Ha a készenléti állapotot a VÍZMASSZÁZS gomb 
megnyomásával idéztük elő, a szivattyú még csak 2 másodpercig hűti a 
fűtőtestet, majd kikapcsol. 
 
FIGYELMEZTETÉS: A vízfűtő akkor a leghatékonyabb, ha a fúvókák a 
VÍZBEN LEFELÉ ÁLLNAK,  a légáramlás-szabályozó ZÁRVA VAN, illetve 
AMIKOR A VÍZFÚVÓKÁKBÓL NEM LEVEGŐ, HANEM CSAK VÍZ ÁRAMLIK 
KI. 
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KROMOTERÁPIA (fényterápia színekkel): 
A KROMOTERÁPIA gomb megnyomásával bármikor (még abban az esetben 
is, ha nincs elegendő víz a kádban) működésbe hozhatjuk a színterápia 
funkciót. Bekapcsoljuk a víz alatti, FEHÉR FÉNYT árasztó lámpát, ezt 
követően a LED6-os és a LED5-ös diódák 7 másodpercig villogni fognak, és 
ez azt jelenti, hogy a BEÁLLITÁS gomb megnyomásával változtathatjuk a fény 
színét. A panelen feltűnik a választható színek száma, összesen 8 
rendelkezésre álló szín közül lehet választani» Co 1«, »Co 2«, … »Co 8«: 
FEHÉR, PIROS, SÁRGA, NARANCSSÁRGA, ZÖLD, VILÁGOSKÉK, 
SÖTÉTKÉK, LILA. Ha a BEÁLLÍTÁS gombot továbbra is lenyomva tartja, 
akkor a 8-as számú szín után kiválaszthatja a fény színterápia három 
automatikus programjának egyikét. 
  

A program neve A panelen látható: 

ENERGIA  (energy) »Pr.En« 

RELAXÁCIÓ (relax) »Pr.rE« 

EGYENSÚLY (tonic) »Pr.to« 

 
7 másodperccel a BEÁLLÍTÁS gomb lenyomását követően kialszik a LED5 
dióda, a LED6-os azonban tovább világít. Ha az aktív színterápia program 
mellett megnyomjuk a KROMOTERÁPIA gombot is, a rendszer visszatér a 
színválasztás módra (a LED6 és LED5 villog), és a BEÁLLÍTÁS gomb ismét a 
szín és az automatikus programok kiválasztásának funkcióját tölti be. 
A funkció automatikusan kikapcsol: 

- Ha 2 másodpercig lenyomva tartja a KROMOTERÁPIA gombot. 
- Ha a funkció működése 60 perc leteltével automatikusan lejár (színek 1-

8). 
- Amikor az Energia, a Relaxáció vagy az Egyensúly program ciklusa 

befejeződik.  
 
Energia Program – ENERGIA (energy)  
 
A meleg színek gyors cserélődése hozzájárul az energiaérzet (piros), a derű 
és örömérzés (sárga) növekedéséhez. E két szín közé illeszkedik be az a 
szín, amelyről ismert, hogy az egyensúlyérzésre hat (zöld) és a semleges szín 
(fehér), ami végül is a kiegyensúlyozottság érzését kelti, továbbá erősíti a 
többi szín terápiás funkcióját.  
Az energiaciklus három lépésből áll. A színcsere fázisa fokozatosan zajlik. 
Az alábbi táblázat az egyes fények időtartamát mutatja. 
 

 

 Színsorrend Idő (másodpercben)  

1. lépés 
(2x) 

PIROS 30 másodperc 
Ez a lépés 

kétszer 
ismétlődik. 

SÁRGA 30 másodperc 

FEHÉR 30 másodperc 

ZÖLD 30 másodperc 

2. lépés PIROS 10 másodperc Ez a lépés 
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(6x) SÁRGA 10 másodperc 6-szor 
ismétlődik. FEHÉR 10 másodperc 

ZÖLD 10 másodperc 

3. lépés 
(2x) 

PIROS 30 másodperc 
Ez a lépés 

kétszer 
ismétlődik. 

SÁRGA 30 másodperc 

FEHÉR 30 másodperc 

ZÖLD 30 másodperc 

Ciklus időtartama  12 perc 

 
Relaxációs Program – RELAXÁCIÓ (relax) 
 
A kék és a zöld fény váltakozása jó közérzetet és kikapcsolódás érzését kelti 
bennünk. A kék a végtelenséget jelenti, a zöld hangulatunkat hozza 
egyensúlyba, a harmónia és a nyugalom érzését kelti. A színcsere 
fokozatosan történik. Az alábbi táblázat az egyes színek időtartamát jelzi. 
 

Színsorrend Idő (másodpercben) 
KÉK 180 másodperc 

ZÖLD 120 másodperc 
KÉPK 90   másodperc 

ZÖLD 60   másodperc 

KÉK 60   másodperc 

ZÖLD 90   másodperc 

KÉPK 120 másodperc 

ZÖLD 180 másodperc 

A teljes ciklus tartama: 15 perc 

 
Erősítő Program – EGYENSÚLY (tonic) 
A meleg színek lassú váltakozása általában jó hatással van a közérzetetre, 
vitalitás és erő érzését kelti (piros), élénkíti az idegi és izomzati funkciókszintet 
(sárga). E két szín közé illeszkedik be az a harmadik, amelyről ismert, hogy 
leginkább befolyásolni tudja az egyensúly kialakítását (zöld), egyensúlyérzetet 
kelt. A színek fokozatosan halványulnak. Az alábbi táblázat a színek 
megvilágításának időtartamát jelzik. 
 

Színsorrend Idő (másodpercben) 
SÁRGA 180  másodperc 

PIROS 180 másodperc 

ZÖLD 90   másodperc 

PIROS 60   másodperc 

SÁRGA 60   másodperc 

ZÖLD 90   másodperc 

A ciklus teljes időtartama: 11 perc 
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Készenléti és Ébresztési funkció: 
 
Amikor a kádban elegendő víz van, a panelen megjelenik a vízhőmérséklet»-
XX-«. 
Ez idő alatt aktiválni tudjuk bármelyik funkciót. A beállítások, amelyek 
működéséhez funkció szükséges, a panelen 7 másodpercen át láthatóak, 
majd ismét a vízhőmérséklet jelenik meg.  
 

Miután kiürítettük a kádat – amikor a víz szintje a szintérzékelő alá esik, illetve 
2-3 centiméterre a vízfúvókák felett lesz (UTÓLAGOS ÁTFÚVÁS), a 
billentyűzet az elkövetkező 20 percben készenléti állapotban lesz, ezért csak a 
LÉGMASSZÁZS és a KROMOTERÁPIA gombja lesz aktív. A készenléti 
állapotot a panelen a »----« i »h2o« váltakozó feltüntetése fogja jelezni.  
 
Ha a Színterápia funkció és az Utólagos át fúvás funkció ki van kapcsolva, 
akkor a rendszer 20 perc elteltével áttér az ÁLTALÁNOS KIKAPCSOLÁS 
módra. E mód esetében a panel minden szegmense ki van kapcsolva, a 
rendszer pedig 20 perc elteltével áttér az ÁLTALÁNOS KIKAPCSOLÁS 
MÓDRA. E mód esetén a panel minden szegmense ki van kapcsolva az utolsó 
tizedes szám helyén levő pont FELTÜNTETÉSÉN kívül, arról tájékoztatva 
bennünket, hogy a rendszer »   .« állapotában van.  
 
A rendszer az ÁLTALÁNOS KIKAPCSOLÁSBÓL csak abban az esetben 
aktiválódik, ha a kádba elegendő mennyiségű, illetve a vízfúvókák szintjét 2-3 
centiméterrel meghaladó mennyiségű víz jut. Ebben az esetben fel fog tűnni a 
vízhőmérséklet »-XX-«. A FŰTÉS és az ÓZON funkció ki lesz kapcsolva, a víz 
hőmérséklete 36°C-ra lesz beállítva, a billentyűzár kinyílik és készen áll a 
kiválasztott funkció bekapcsolására.  
 
A BILLENTYŰZET LEZÁRÁSÁNAK funkciója (child lock) 
 
Ez a funkció lezárja a billentyűzetet a nemkívánatos használat elől. A lezárás 
történhet a VÍZMASSZÁZS és a KROMOTERÁPIA gomb egyidejű, 5 
másodperces lenyomásával. A panelen 7 másodpercig feltűnik a »Loc.«. 
Mindkét gombon látható a kulcs jele. Ez idő alatt azok a funkciók, amelyek már 
aktiváltak, automatikusan folytatják az adott ciklusokat, a beállítások 
módosítása nem lehetséges.   
 
Ha lenyomja a VÍZMASSZÁZS vagy a LÉGMASSZÁZS gombot, amíg a 
billentyűzet zárva van, a megnyomott funkció letiltásra kerül. Ez kiegészítő 
védelmet jelent, ami lehetővé teszi a víz-, vagy légszivattyú gyors 
kikapcsolását a kád használójának egészségügyi vagy egyéb nehézségeinek 
felmerülése esetén. Bármelyik más gomb megnyomásakor megjelenik a 
»Loc.«  felirat, és egyetlen funkció sem fog módosulni. A VÍZMASSZÁZS, 
vagy a LÉGMASSZÁZS gomb újbóli megnyomása NEM FOG ISMÉT 
BEKAPCSOLNI egyetlen funkciót sem.  Az újbóli bekapcsoláshoz fel kell 
oldani a billentyűzárat. 
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A billentyűzár a következő módok egyikén oldható fel: 
 
- Ideiglenes zárfeloldás: ha 5 másodpercen át egyszerre nyomja le a 
VÍZMASSZÁZS és a KROMOTERÁPIA gombot, a panelen az »uLoc.« felirat 
jelenik meg. 
A billentyűzet a következő 20 másodpercig aktív lesz, majd ismét 
automatikusan BEZÁRÓDIK, a panelen pedig ismét a »Loc.« kiírás jelenik 
meg; 
- Teljes kizárás 1. MÓD: ha 10 másodpercig egyszerre nyomja le a 
VÍZMASSZÁZS és a KROMOTERÁPIA gombokat (csak amikor a billentyűzet 
le van zárva »Loc.«), a panelen 7 másodpercig az  »ULOC.« felirat jelenik 
meg. Minden funkció aktív, a billentyűzár feloldva. 
- Teljes kizárás 2. MÓD: amikor a rendszer 10 percen át elégtelen mennyiségű 
vizet » h2o«, érzékel, a billentyűzár automatikusan feloldódik.  
- Teljes kizárás 3. MÓD: Mikor a rendszer az ÁLTALÁNOS KIKAPCSOLÁS 
vezérlésből kezd működni »   «, a billentyűzet mindig ki van zárva. 
 
- Teljes kizárás 4. MÓD: Ha megszakad a rendszer áramellátása 
(FŐKAPCSOLÓ, illetve biztosíték) amíg a billentyűzet zárva van, amikor újra 
rendeződik az áramellátás és aktiválódik a rendszer, a billentyűzet mindig 
nyitva lesz. 
 
A masszázskád mindig az ÁLTALÁNOS KIKAPCSOLÁS vezérletből kezd 
üzemelni »  .«, billentyűzete kizárva,  minden masszázsfunkciója kikapcsolva. 
A vízfűtés kikapcsolva, a vízhőmérséklet 36°C-ra állítva.  
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SZÍNTERÁPIA OPCIÓ 
 

 
 

A rendszer részei: 

 Elektronikus kapcsoló 

 2x színes LED lámpa 
 
A gombok neve és működésük leírása – JOBBRÓL BALRA: 

1. BE/KI kapcsoló (jobb oldalt) 
Egyszeri megnyomása be- és kikapcsolja a rendszert. 
 

2. KÉZI SZÍNVÁLASZTÁS (középen) 
Minden megnyomásakor változik a szín. A kiválasztott szín más gomb 
megnyomásáig világít.  
 

3. Automatikus, PROGRAMVEZÉRELT színváltás (bal oldalt) 
Minden megnyomásakor MÁS MŰKÖDTETŐ PROGRAMRA VÁLT. A 
programok meghatározott sorrendben és időre kapcsolják be a 

színeket, a kívánt hatás eléréséhez. 
A kiválasztott program kikapcsolásához nyomja meg bármelyik gombot. 
 
A 3. gomb (automatikus színváltás) gomb a következő programokat váltja:  
Első megnyomás = ELSŐ program – Relax – ELLAZÍTÓ 
Második megnyomás = MÁSODIK program – Tonic – KIEGYENSÚLYOZÓ 
Harmadik megnyomás = HARMADIK program – Energy – ENERGIA 
A negyedik megnyomás visszaléptet az ELSŐ programra. 
 
 
ELLAZÍTÓ program (Relax) 
A KÉK és ZÖLD színek váltogatása jó közérzetet okoz és ellazít. A KÉK szín a 
végtelent képviseli, a ZÖLD pedig visszaállítja a hangulati egyensúlyt, a 
harmónia és nyugalom érzésével. A színek meghatározott időnként változnak. 
A program kikapcsolásához várja meg, amíg lejár, vagy nyomja meg az 1. 
(KIKAPCS.) gombot. 

Színváltási rend Időtartamok (s) 

KÉK 180 másodperc 

ZÖLD 120 másodperc 

KÉK 90 másodperc 

ZÖLD 60 másodperc 

KÉK 60 másodperc 
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ZÖLD 90 másodperc 

KÉK 120 másodperc 

ZÖLD 180 másodperc 

Teljes ciklus: 15 perc 

 
KIEGYENSÚLYOZÓ program (Tonic) 
A meleg színek lassú váltakozása jó közérzetet, életerőt ad, erő érzetét kelti (a 
piros szín) és erősíti az ideg-izom tónust (a sárga szín). E meleg színek közé 
időnként bekapcsolódik a legismertebb szín, amely egyensúly érzetét kelti (a 
zöld szín). A színek meghatározott időnként változnak. A program 
kikapcsolásához várja meg, amíg lejár, vagy nyomja meg az 1. (KIKAPCS.) 
gombot. 

Színváltási rend Időtartamok (s) 

SÁRGA 180 másodperc 

PIROS 180 másodperc 

ZÖLD 90 másodperc 

PIROS 60 másodperc 

SÁRGA 60 másodperc 

ZÖLD 90 másodperc 

Teljes ciklus: 11 perc 

 
ENERGIA program (Energy) 
A meleg színek gyors váltakozása energiát sugároz (a piros szín), és 
nyugalmat és vidámságot kölcsönöz (a sárga szín). E meleg színek közé 
időnként bekapcsolódik a legismertebb szín, amely egyensúly érzetét kelti (a 
zöld szín), valamint a semleges fehér szín, amely szintén egyensúly érzetét 
kelti és erősíti a többi szín gyógyító hatását. Az ENERGY három lépésre 
tagolódik. A színek és lépések fokozatosan változnak. A program 
kikapcsolásához várja meg, amíg lejár, vagy nyomja meg az 1. (KIKAPCS.) 
gombot. 
 

 Színváltási rend Időtartamok (s)  

1. lépés 
(2x) 

PIROS 30 másodperc 

Ez a lépés 
2-szer fut le 

SÁRGA 30 másodperc 

FEHÉR 30 másodperc 

ZÖLD 30 másodperc 

2. lépés 
(6x) 

PIROS 10 másodperc 

Ez a lépés 
6-szor fut le 

SÁRGA 10 másodperc 

FEHÉR 10 másodperc 

ZÖLD 10 másodperc 

3. lépés 
(2x) 

PIROS 30 másodperc 

Ez a lépés 
2-szer fut le 

SÁRGA 30 másodperc 

FEHÉR 30 másodperc 

ZÖLD 30 másodperc 

Teljes ciklus: 12 perc 
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