MASSZÁZSKÁD
HASZNÁLATI- ÉS
BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy a cégünk által forgalmazott masszázskádat választotta!
Kérjük, hogy az első használat előtt alaposan olvassa el az itt található használati
útmutatót, hogy a masszázskád hosszú távon is megelégedésére szolgáljon!
Bármilyen felmerülő kérdése esetén, kérjük, forduljon a Merkapt Kft. értékesítőihez!
UTASÍTÁSOK A KÁD ELHELYEZÉSÉT ÉS ÜZEMELTETÉSÉT ILLETŐEN
Kádjainkat kompletten, előlappal szerelve értékesítjük. Amellett, hogy esztétikus
megjelenést kölcsönöz a terméknek, a beüzemelést és az esetleges későbbi szervizelést
is megkönnyíti. A kádat nem szabad az állítható lábak és tartókonzolok nélkül a felső
pereménél fogva rögzíteni, illetve nem használható fogantyúként a kád külső oldalán lévő
hydrorendszer-tömlő, kapaszkodok és tárolók. Az elektromos alkatrészek bárminemű
karbantartása csak is áramtalanított és száraz közegben végezhető, vagyis a kádban nem
lehet víz az ilyen jellegű karbantartás közben. A szivattyú helyét és magasságát
megváltoztatni tilos!
Mielőtt vízzel töltenénk a kádat, gondosan tisztítsuk meg a felületét. Ha a kád hosszabb
ideig üzemen kívül volt, ajánlatos a megfelelő oldattal fertőtleníteni és kb. 10 percig járatni
a rendszert. Ezt követően, a vízleeresztés és átöblítés után a rendszer újra használható.
A masszázskád használata során ne alkalmazzunk habfürdőt, mert az tönkreteheti a
rendszert, azáltal, hogy eltömítheti a szivattyúkat. Minden bekapcsolás előtt ellenőrizzék a
hydromasszázs fúvókák helyzetét, mert azok felfelé irányított állapotában a víz felfelé
lövellhet. A világítással ellátott kádak esetében tilos a világítótest keretének meglazítása a
vízzel feltöltött kádban! Ne takarja el a szívónyílást védő fémhálót, mert elzárja a szivattyú
elől a vizet, ami a rendszer károsodását eredményezi.
A gyártóval/garanciaviselővel történő előzetes konzultáció nélkül tilos a masszázskádon
történő bárminemű áralakítás! Ellenkező esetben a termék elveszíti garanciáját.
A MASSZÁZSKÁD MŰKÖDTETÉSE
A masszázskád működtetése nem igényel szaktudást. Működtetésekor ügyeljünk arra,
hogy a vízszint a legmagasabbra szerelt fúvóka felett legalább 3cm-rel legyen. Az áramlás
ereje a kád peremén elhelyezkedő pneumatikus vagy elektronikus vezérléssel
szabályozható. A hydromasszázs fürdő optimális hőmérséklete 36-37˚C, frissítő hatás a
hőmérséklet csökkentésével érhető el. Relaxálásra a pezsgőfürdő funkció szolgál,
melynek során, a kád alján és oldalán lévő levegőfúvókákon keresztül a kompresszor
segítségével nagy nyomással légbuborékok csapódnak testünk felszínére, mely felüdítő
hatást vált ki.
BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
A kád beépítését csak a kőművesmunkák befejezése, a víz- és lefolyó csatlakozások
előkészítése, valamint az elektromos installáció után pormentes tiszta környezetben
végezzük el. Amennyiben a kádat a falhoz, illetve sarokhoz építik, célszerű ellenőrizni a
falak egyenességét és a sarkok derékszögét. Egyenletlen felület esetén szükség lehet
kádszegélyre vagy egyéb szerelési kellékre. Az előlappal vagy oldallappal szerelt kádak
esetén a burkolást, illetve a csempézést a kád beépítése előtt kell elvégezni úgy, hogy
takarásban legyen minimum 100mm. Javasoljuk a kád alatt az aljzat és a falak burkolását
a sik és pormentes felület érdekébe. Ha a kád alatt nincs burkolat, akkor az aljzatbetonnak
simának kell lennie. Amennyiben a kádat körülfalazzák, a kád peremének kb. 10mm-re az
elő, illetve oldalfalon kell lennie. Ajánlatos a kád ideiglenes üzembe helyezése után

elvégezni annak körbefalazását. A kádlefolyó csatlakozásának végleges bekötéséhez,
valamint a további karbantartás végett szükséges az elő- vagy oldalfalon szerelőnyílást
biztosítani. Egy szerelőnyílás, melynek méretei 300x300 mm, az elektromos elosztó
panelhez és szivattyúhoz, ill. kompresszorhoz való hozzáférést biztosítja. Pezsgőfürdős
kádak esetében gondoskodni kell egy 10 cm2 –es levegőnyílásról is a levegőkompresszor
részére, melyet ráccsal kell ellátni. A kád körülburkolását úgy kell elvégezni, hogy az
esetleges meghibásodás esetén, a kád a burkolat sérülése nélkül kiemelhető legyen. A
kád felűlről helyeződik be és szilikonpasztával szükséges körül szigetelni. A kádat nem
szabad a pereménél fogva felfüggeszteni a lábszerkezet felhasználása nélkül. Érdemes a
kád behelyezése előtt felszerelni a kád fölé tervezett fürdőszoba egyébberendezéseit így
megvédve a kád akryl felületét az esetleges sérülésektől.
A hydromasszázs kád elektromos bekötését csak szakképesített szerelő végezheti, és
egyben kötelezően igazolja a jótállási jegyen a kád megfelelő elektromos bekötését. A
berendezést külön egy 16A automata által biztosított saját áramkörön keresztül szükséges
bekötni, amely 30 mA-os áramvédő késleltetővel (FI relé-vel) van ellátva. A szükséges
vezeték CYKY 3 x 2,5 mm. A vezetéket az aljzat fölött 300 mm-re a kád takarásában kell
kivezetni, és 3m–nél nem lehet rövidebb. Az elektromos hálózat dugós csatlakozása
TILOS! Az elektromos hálózatnak meg kell felelnie az MSZ 1600/1,3 és az MSZ 172/1
szabványoknak – a tiltott illetve védelmi zónák figyelembevételével. A szerelés befejezése
után az üzembe helyezést megelőzően villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatot kell
végeztetni, a felülvizsgálatról készült Érintésvédelmi Minősítő Iratot, valamint a szerelési
igazolást a felhasználónak át kell adni. A kád elektromos alkatrészeit védő biztosítékok,
áramkörök nem lehetnek elérhetőek (érintésvédelmi szempontból) az éppen fürdőző
személy számára.
Amennyiben fali kádtöltő csaptelepet alkalmazunk a hideg-meleg víz kiállását egymástól
150 mm-re, szereljük a kád peremétől 100 mm magasságban. A csaptelep elhelyezését a
gyártó által ajánlott alternatívák alapján döntsük el. Ha álló kádtöltő csaptelep mellett
döntünk, akkor a hideg-meleg víz vezetését a kád alatti térben közel a szerelő nyíláshoz
sarokszelepekkel ellátva ajánlatos megoldani.
A 40 mm átmérőjű lefolyó a padlózatból, vagy a falból csatlakozik a kád lefolyó nyílásához.
Ha a kád légkompresszorral van ellátva, fontos biztosítani a levegő szabad áramlását a
kád alatt kb. 10 cm2 kör vagy négyzet alakú nyílás segítségével. Ezzel megakadályozza a
kompresszor megterhelését. A levegőmasszázs technológiával ellátott kádak elektronikus
vezérlése programozva van a fúvókák szárítására. Így a masszázs rendszer leállása után
cca. 10 perc múlva bekapcsol a szárító program, amely 3 percig tart. Ez pluszszolgáltatás
– nem hibás működés! A szárítás után a légcsatornákban nem marad pangó víz, amely a
baktériumok elterjedését idézné elő. Ha a hydromasszázs kádat esetleg fagypont alatti
környezetben használjuk fontos, hogy a vízelvezetés tökéletes legyen és vízleeresztés
után a csőrendszerben ne maradjon víz, mert ez a hydrorendszer károsodásához
vezethet.

A KÁD GONDOZÁSA ÉS KARBANTARTÁSA
A kád egyszerű tisztításához ecetes vizet ajánlunk, a súrolópor használatát kerüljük!
Keményebb víz esetén szükség lehet gyakoribb tisztításra. A magas fény megtartására
szaniter acryl termékekre való speciális viasz használatát javasoljuk, az autókarosszéria
viasz használata hygiéniai szempontokból kerülendő! A foltos felületet szarvasbőrrel
érdemes áttörölni, a festékoldó, aceton, toluen szintetikus lakk, szerves oldószer
használata tilos, mert tönkreteheti a kád struktúráját és a garancia elvesztését
eredményezi.
A fúvókák és csőrendszer tisztítása a következőképpen történjen: töltse fel a kádat meleg
vízzel és a megfelelő keverési arányban adagoljon hozzá rendszertisztító folyadékot,
ecetet vagy klórtartalmú készítményt. Indítsa el a rendszert, járassa kb. 10 percig, majd
eressze le a meleg vizet. Töltse fel a kádat hideg vízzel és 5 perc járatás után engedje le a
vizet.
LEHETSÉGES MŰKÖDÉSI PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSAIK
A kád felületének mechanikus sérülése, karcolódása:
Mivel a kád felületét anyagában színezett réteg borítja, ezért az esetlegesen karcos, nem
mélyen sérült felület polírozással felújítható. A polírozást 600-1200-as vizes
csiszolóvászonnal, majd polírozó szerrel végezzük.
Nem indul a vízszivattyú:
Ellenőrizze, hogy az áramellátás megfelelő-e; a rendszer csatlakoztatva van-e az
áramforráshoz. Ellenőrizze a vízszintet, amennyiben a kád vízszintellenőrzővel ellátott, ha
szükséges, töltse utána.
Csökken a víznyomás:
Ellenőrizze, hogy a szívónyílás nincs-e eltömődve. Ellenőrizze, hogy hydromasszázs
fúvókák nincsenek-e eltömődve. Ellenőrizze a levegőszabályzó állását.
Tömítetlenség:
A fúvókák körüli tömítetlenség szilikonpaszta segítségével könnyen orvosolható. PVC
ragasztóval pedig a csőrendszer esetleges tömítetlensége javítható. A csatlakozásoknál
jelentkező vízszivattyú tömítetlenség esetén a tömítőgyűrűt ki kell cserélni.

JÓTÁLLÁS
A Merkapt Kft. (1106 Budapest., Maglódi út 14/b.), mint a jelen jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyári számú készülék forgalmazója
jótállást vállal az alábbi feltételek szerint:
Jótállási feltételek
1. Jótállási igényt az a fogyasztó érvényesíthet, aki a termékkel, eredeti számlával vagy annak másolatával és érvényes Jótállási
jeggyel rendelkezik.
2. A Jótállási jegy akkor érvényes, ha azon pontosan fel van tüntetve: a fogyasztó számára értékesítő Forgalmazó (eladó) neve és
címe; a fogyasztási cikk típusa; megnevezése; sorozatszáma; kódszáma; a gyártó neve; a vásárlás vagy az üzembe helyezés napja.
3. A fogyasztó köteles a termék hibájának felfedezése után azt (a termék típusának és gyári számának, valamint a hibajelenség
leírásának közlésével) a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül bejelenteni, „A jótállási igény bejelentése és
érvényesítése” cím alatt írottak szerint.
A fogyasztó jogai
1. A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 306-310.§-aiban, valamint a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben
meghatározott jogok illetik meg. Az
alábbi jogok a 151/2003. (IX.22) Korm. rendelet alapján kötelező jótállás alá tartozó termékekre érvényesek, a kötelező jótállás
időtartama alatt.
2. A jogszabályon alapuló, kötelező jótállás időtartama 1 év. A jótállási idő a termék fogyasztó részére történő átadása, vagy
ha az üzembe helyezést a Forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
3. Hiba esetén a fogyasztó – választása szerint – elsősorban kijavítást, vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha az általa választott
jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a Forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan
többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotában képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát,
és a jótállási kötelezettség teljesítésével a fogyasztónak okozott kényelmetlenséget.
4. Ha a fogyasztó sem kijavításra, sem kicserélésre nem tarthat – a 3. pontban foglaltak szerint – igényt, vagy ha a Forgalmazó – illetve
a javítószolgálat – a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének az 5. pontban írt feltételekkel nem tud eleget
tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt
elállásnak nincs helye.
5. Amennyiben a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül
érvényesít csereigényt, a Forgalmazó nem hivatkozhat a 3. pont értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket
kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
6. A Forgalmazó – illetve a javítószolgálat – a kijavítást vagy a kicserélést a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható
rendeltetésére figyelemmel, megfelelő határidon belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül köteles elvégezni. A
kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a
termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
8. A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényből eredő jogait.
A jótállási igény bejelentése és érvényesítése
A Jótállási igényeket a fogyasztó a Forgalmazóval szemben érvényesítheti, de a kijavítás és kicserélés iránti igény a jelen Jótállási
jegyen feltüntetett javítószolgálatnál az adott termékek vonatkozásában közvetlenül is érvényesíthető.
A fogyasztó a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni. A
közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
A jótállási és szavatossági jogok érvényesíthetőségének határideje a terméknek vagy jelentősebb részének (fődarab) kicserélése
(kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében
újból kezdődik.
Eljárás vita esetén:
Ha a hiba ténye, jellege, illetve a hiba keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem szükséges a fogyasztó a
kijelölt minőségvizsgáló szervezetektől szakvéleményt kérhet. A szakvéleményezés lehetővé tétele érdekében a kötelezett fokozott
együttműködésre köteles. Ennek keretében köteles a fogyasztó részére (a hiba jellegére és keletkezésének lehetséges okaira
vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli nyilatkozatot adni. További vita esetén a fogyasztó a helyi Békéltető Testülethez,
valamint az illetékes Városi Bírósághoz fordulhat.
Jótállási igény érvényesítését kizáró okok
1. Nem tartoznak a jótállási kötelezettség körébe az alábbi okokra visszavezethető hibák és azok elhárítása:
(a) nem rendeltetésszerű használat; vagy a terméknek nem a használati útmutatóban foglalt utasításoknak megfelelő kezelése vagy
működtetése esetén, ideértve - de nem kizárólag - a helytelen tárolást, leejtést, elemi kárt, erőszakos külső behatás okozta rongálást
(törés, villámcsapás, áramingadozás, stb.), egyéb a vásárlás után keletkezett okból bekövetkezett meghibásodás;
(b) szakszerűtlen karbantartás vagy változtatás;
(c) nem a gyártó által szolgáltatott vagy jóváhagyott alkatrész vagy kellékanyag használata;
(d) a termék-specifikációtól eltérő üzemeltetés;
(e) bármely, a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen Jótállási jegyen feltüntetett szervizpartner
végez el;
(f) baleset, szerencsétlenség vagy bármely egyéb ok miatt, ideértve - de nem kizárólag - a villámlást, a vizet, a tüzet, zavargásokat vagy
a nem megfelelő szellőzést.
2. Kizárja a jótállási igények érvényesítését, ha a fogyasztó nem tartja be a termékhez biztosított használati (kezelési) útmutatóban
foglaltakat, és a hiba ennek következtében keletkezett.
3. Jótállási igény nem érvényesíthető, ha a termék vagy a hozzá tartozó Jótállási jegy érvénytelen, azonosításra alkalmatlan vagy
valótlan adatokat tartalmaz, vagy a termék gyári száma nem olvasható vagy hiányzik, kivéve, ha ezeket a Gyártó vagy a Forgalmazó
okozta.
4. A fenti okokból bekövetkező hibák esetében a javítás költsége a fogyasztót terheli, a jótállási időn belül is.
5. A termék tisztítása és karbantartása, valamint a kellékanyag pótlása nem tartozik a jótállás körébe.
Forgalmazó és a javítószolgálat Jótállási jeggyel kapcsolatos kötelezettségei
1. A Forgalmazó a termék eladásakor köteles a Jótállási jegyen a készülék termék- és sorozatszámát egyeztetni, azt – a vásárlás
napjának feltüntetése mellett – hitelesíteni, és a fogyasztónak átadni. A Jótállási jegy helyes kitöltésének ellenőrzése a fogyasztó
feladata, vita esetén a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a Jótállási jegyen, illetve a terméken szereplő adatok hiánya, vagy
eltérése a Forgalmazó mulasztásának eredménye.
2. A jótállás körébe tartozó javítás esetén a Forgalmazó vagy a javítószolgálat a Jótállási jegyen köteles feltüntetni: a javítási igény
bejelentésének és a javításra átvétel időpontját; időtartamával meghosszabbított – új határidejét.

JÓTÁLLÁSI JEGY
Garanciaviselő:
Merkapt Kft.
1106 Budapest, Maglódi út 14/b.

Forgalmazó:
Merkapt Kft.
1106 Budapest, Maglódi út 14/b.

Tisztelt Ügyfelünk!
Cégünk a masszázskádakra az üzembe helyezés napjától számított 12 hónapig terjedő, a 15/2003.(IX.22)
Korm.rendeletben meghatározott jótállást vállal. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az üzembe helyezést csak
a feltüntetett szakszervizek végezhetik el, ellenkező esetben a termékre nem áll módunkban jótállást vállalni.
Az üzembe helyezés a vevő költségére történik. Jótállási jegy hiányában a jótállás nem érvényesíthető.

Eladó szerv tölti ki
A készülék megnevezése: ………………………

Bélyegző, aláírás:

Gyári szám: ………………………………………
Eladás kelte: ……………………………………..
Számla sorszáma:……………………………….
Üzembe helyező tölti ki
Üzembe helyezés napja:………………………...

Bélyegző, aláírás:

Üzembe helyezési jegyzőkönyv
nyilvántartási száma:…………………………….

Cserére jogosító igazolás
A készülék megnevezése:…………………………

Gyári szám:……………………………

Vásárló neve:……………………………………….

Címe:…………………........................

A Merkapt Kft. képviselője/szakkereskedője kijelenti, hogy a fenti termék:

□

nem javítható

□ 30 napon belül nem javítható □ ………………………………………

A hibás terméket sértetlenül, az összes tartozékával eredeti csomagolásban és a jótállási
jeggyel a Merkapt Kft. képviselője/szakkereskedője átvette.
………………………………….., 201.., ……………….(hó),………………….(nap)

……………………………………………..
ügyfél aláírása

……………………………………………….
szakkereskedő aláírása, bélyegző

2
Jótállási szelvény
Készülék megnevezése: …………

Bejelentés időpontja:…………………

Gyári száma:………………………

Bejelentett hiba:………………………

Eladás kelte:….(év)…………(hó)….(nap)

Javítás rövid leírása:………………….

Eladó szerv: …………………… (név)

………………………………………….

……………………………………(cím)

………………………………………….
Jótállás új határideje:……………………...
Javított termék átadásának időpontja:……
Munkalapszám:…………………………….

Bélyegző, aláírás:

Bélyegző, aláírás:

1
Jótállási szelvény
Készülék megnevezése: …………

Bejelentés időpontja:…………………

Gyári száma:………………………

Bejelentett hiba:………………………

Eladás kelte:….(év)…………(hó)….(nap)

Javítás rövid leírása:………………….

Eladó szerv: …………………… (név)

………………………………………….

……………………………………(cím)

………………………………………….
Jótállás új határideje:……………………...
Javított termék átadásának időpontja:……
Munkalapszám:…………………………….

Bélyegző, aláírás:

Bélyegző, aláírás:

ÜZEMBE HELYEZÉSI JEGYZŐKÖNYV
Nyilvántartási szám:…………………..Üzembe helyezés dátuma: …………………………
Üzemeltető neve:
Címe:

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Üzembe helyező cég neve:………………………………………………………………………..
Címe:

…………………………………………………………………………

Üzembe helyezett készülék
Megnevezése:………………………………………………………………………………………
Típusa:……………………………………………………………………………………………….
Gyári száma:………………………………………………………………………………………..
Jelenlévők a berendezés kicsomagolása, kipróbálása és bemutatása után a következőket
állapították meg:

□ A berendezés kifogástalanul működik
□ A berendezésen külső sérülés nem tapasztalható
□ Az üzemeltető oktatása a helyes kezelésről megtörtént
□ A kezelési utasítást az üzemeltető hiánytalanul átvette
□ …………………………………………………………………………………………………….

A jelenlévők kijelentik, hogy a berendezés működőképességét ellenőrizték és
megállapították annak hibátlan működését. Az üzemeltető jelen jegyzőkönyv aláírásával
egyidejűleg elismeri, hogy az üzembe helyezés megtörtént.

Dátum:………………………………..,201.. (év), ……………………….(hó),…………….(nap)

………………………………………………..
Üzemeltető

…………………………………………..
Üzembe helyező (aláírás, bélyegző)

