
Instrukcja monta¿u oraz u¿ytkowania 
zestawy natryskowe typu Rain 

KARTA GWARANCYJNA 
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Dziêkujemy za zakup armatury marki Actima.
Produkt przez Pañstwa zakupiony objêty jest
gwarancj¹ producenta (szczegó³y na ostatniej
stronie). W celu skorzystania z gwarancji przed 
przyst¹pieniem do monta¿u oraz u¿ytkowania 
prosimy o zapoznanie siê niniejsza instrukcj¹. 

a 

Producent: EXCELLENT S.A. 
ul. Nad Drwin¹ 10/B-3,  30-741 Kraków;
tel 12 653 05 66, -64, -62; fax 12 653 05 33;

  www.excellent.com.pl

 

Firma posiada sieæ serwisow¹ obejmuj¹c¹ ca³¹ Polskê, 
która realizuje naprawy zarówno gwarancyjne jak 
i pogwarancyjne. Pod nr tel.: 12 653 05 66, numery 
wewnêtrzne: 191, 192 oraz 193  skontaktujecie siê Pañstwo 
z serwisem firmy, który udzieli niezbêdnych informacji 
z  zak resu  mon ta¿u ,  konserwac j i  i  r ek lamac j i .  
Wiêcej informacji o produktach, ich danych technicznych 
i ofercie uzyskaj¹ Pañstwo dzwoni¹c pod nr wewnêtrzny: 166.

I. Sposób pielêgnacji: wszystkie elementy zestawu nale¿y czyœciæ
przy u¿yciu miêkkiej szmatki lub g¹bki oraz wody z myd³em. 
Nie wolno u¿ywaæ œrodków ¿r¹cych i/lub ciernych a tak¿e takich 
które mog¹ porysowaæ b¹dŸ w inny sposób uszkodziæ powierzchniê.
II. Przygotowanie do monta¿u: warunkiem poprawnego dzia³ania 
a tak¿e uznania ewentualnych reklamacji, jest monta¿ zgodny 
z zasadami podanymi na str. 3 niniejszej instrukcji. 
Prosimy o zapoznanie siê z nimi przed przyst¹pieniem do 
instalacji. W przypadku w¹tpliwoœci co do sposobu monta¿u 
lub braku czêœci sk³adowych prosimy o odst¹pienie od dalszych 
prac i kontakt ze sprzedawc¹ lub serwisem. Monta¿ niezgodny 
z podan¹ instrukcj¹ lub niezgodnie z przeznaczeniem produktu 
wyklucza uznanie ewentualnych reklamacji.
III. Narzêdzia potrzebne do monta¿u: wiertarka, wkrêtak, klucze.

http://www.excellentcom.pl
http://www.excellentcom.pl


Zasady monta¿u zestawów SY.851 

Po przygotowaniu narzêdzi oraz sprawdzeniu kompletnoœci zestawu nale¿y:
- zmontowaæ ca³y zestaw z bateri¹ zgodnie z rysunkiem  konieczne jest stosowanie do³¹czonych do zestawu uszczelek. 

- przy³o¿yæ do œciany w celu wyznaczenia miejsca - wysokoœci monta¿u elementu nr 12.
- na œcianie 

mocowanie - element nr 10.  
- przykrêciæ bateriê do wyprowadzeñ wody (konieczne mo¿e byæ uszczelnienie, np. taœm¹ teflonow¹).
- za³o¿yæ mocowanie œcienne nr 10 i zabezpieczyæ œrubk¹ imbusow¹.
- u³o¿yæ elementy zestawu i wykonaæ test szczelnoœci.

Przed pod³¹czeniem zestawu do sieci koniecznie nale¿y przep³ukaæ przygotowane 
wyprowadzenia wody. Stwierdzenie przez serwis zanieczyszczeñ w elementach zestawu 
skutkowaæ bêdzie odrzuceniem reklamacji.

zaznaczyæ punkt mocowania a po nawierceniu otworu, w³o¿yæ ko³ek rozporowy i za 
pomoc¹ wkrêta przykrêciæ 
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2 szt.
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1 szt.
1 szt.
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1 szt.
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Opakowanie zawiera:
1. Bateria natryskowa
( termostatyczna)ARAC.GR-LY-07
2. Prze³¹cznik funkcji.
3. Œruba kontruj¹ca imbus 
4. Uszczelka gumowa
5. Rura prosta
6. Mydelniczka
7. Mocowanie s³uchawki
8. W¹¿ prysznicowy 150 cm
9. S³uchawka natryskowa
10. £¹cznik
11. Mocowanie œcienne ³¹cznika
12. Wkrêt
13. Ko³ek rozporowy
14. Rura górna
15.G³owica natryskowa

 

Produkt z uwagi na budowê rury prostej oraz górnej wymaga stosowania siê do zaleceñ
dotycz¹cych maksymalnej d³ugoœci rury, dlatego na potrzeby klienta oznaczono poziom wysiêgu
w górê na rurze górnej.



Zasady monta¿u zestawów SY.881 

Po przygotowaniu narzêdzi oraz sprawdzeniu kompletnoœci zestawu nale¿y:
- zmontowaæ ca³y zestaw z bateri¹ zgodnie z rysunkiem  konieczne jest stosowanie do³¹czonych do zestawu uszczelek. 

- przy³o¿yæ do œciany w celu wyznaczenia miejsca - wysokoœci monta¿u elementu nr 7.
- na œcianie 

mocowanie - element nr 8.  
- przykrêciæ bateriê do wyprowadzeñ wody (konieczne mo¿e byæ uszczelnienie, np. taœm¹ teflonow¹).
- za³o¿yæ mocowanie œcienne nr 7 i zabezpieczyæ œrubk¹ imbusow¹.
- u³o¿yæ elementy zestawu i wykonaæ test szczelnoœci.

Przed pod³¹czeniem zestawu do sieci koniecznie nale¿y przep³ukaæ przygotowane 
wyprowadzenia wody. Stwierdzenie przez serwis zanieczyszczeñ w elementach zestawu 
skutkowaæ bêdzie odrzuceniem reklamacji.

zaznaczyæ punkt mocowania a po nawierceniu otworu, w³o¿yæ ko³ek rozporowy i za 
pomoc¹ wkrêta przykrêciæ 

Opakowanie zawiera:
1. Bateria natryskowa
2. Prze³¹cznik funkcji.
3. Rura prosta 900mm
4. S³uchawka natryskowa
5. Mydelniczka
6. Gniazdo s³uchawki
7. £¹cznik
8. Moc. œcienne ³¹cznika
9. Œruba kontruj¹ca - imbus
10. Rura górna
11. G³owica natryskowa
12. W¹¿ natryskowy
13. Uszczelka gumowa f24
14. Uszczelka gumowa f22
15. Uszczelka gumowa f20
16. Ko³ek rozporowy
17. Wkrêt
18. Uszczelki zapasowe
prze³¹cznika
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Wa¿ne informacje dla dzia³ania baterii:

1. Poprawnoœæ dzia³ania baterii zale¿y w du¿ej mierze od jakoœci wody (jej twardoœci, 
iloœci zanieczyszczeñ takich jak piasek, kamieñ kot³owy) w zwi¹zku z tym wskazane (a w 
przypadku wody bardzo twardej wymagane) jest stosowanie odpowiednich filtrów 
wêglowych  i zmiêkczaczy wody dostêpnych w sklepach i hurtowniach sanitarnych 
przeznaczonych do tego celu.
2. Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za wadliwe funkcjonowanie produktu, w 
przypadku pod³¹czenia go do urz¹dzeñ, które nie gwarantuj¹ uzyskania odpowiedniego 
ciœnienia wody. Zalecane ciœnienie wody w instalacji powinno wynosiæ 0,2-0,5 MPa. 
3. Baterie SUPREMA s¹ bateriami termostatycznymi, a wiêc konieczny jest dla niego 
odpowiedni pobór ciep³ej wody (w odpowiedniej temperaturze, iloœci i pod ciœnieniem), 
dlatego nie wskazane jest instalowanie ich w pomieszczeniach z przep³ywowymi 
podgrzewaczami wody, które nie zapewniaj¹ prawid³owego dzia³ania uk³adu 
termoregulacji w termostacie. Ponadto maksymalna temperatura wody gor¹cej nie mo¿e 

przekroczyæ 80°C. Wa¿ne jest to, ¿e fabryczna blokada ustawiona jest na temperaturê 

ok. 38°C. W celu zwiêkszenia temperatury nale¿y przekrêciæ pokrêt³o po zwolnieniu 

blokady (przyciœniêcie przycisku). Bateria termostatyczna wymaga odpowiedniego 

u¿ytkowania dla  zachowania d³ugiego i bezawaryjnego okresu dzia³ania – proszê 

conajmniej raz w miesi¹cu odkrêciæ skrajne po³o¿enia temperaturowe wody na ok. 1-2 
minut. Cykl powinien byæ powtarzany 2-3krotnie.
4. Excellent S.A. zastrzega sobie prawo do zmian produkcyjnych i modyfikacji wyrobów, 
podyktowanych postêpem technicznym, bez uprzedniego zawiadomienia;  w tym w 
trybie reklamacji elementy mog¹ zostaæ wymienione na odpowiedniki o tych samych 
w³aœciwoœciach i walorach u¿ytkowych, ale  zgodne z obecnie wprowadzonym 
standardem technicznym i technologicznym w budowie produktów.

Przed monta¿em :
1. Instalacja wodna powinna byæ wykonana zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami przez 
osob¹ z odpowiednimi kwalifikacjami. 
2. Przed przyst¹pieniem do monta¿u baterii (przed przykrêceniem wê¿yków) do Ÿród³a 
wody nale¿y bezwzglêdnie przep³ukaæ rury poprzez przepuszczenie wody (1-2 minuty) 
w celu przeczyszczenia rur. 
3. Nale¿y zwróciæ uwagê na prawid³owe pod³¹czenie wody do baterii (odpowiednio 

oznaczone pod³¹czenie – czerwona kropka do ciep³ej wody, niebieska do zimnej) -  

winnym wypadku bateria nie bêdzie dzia³a³a poprawnie. 

Przy³¹cze wody:  
Baterie bêd¹ce elementem zestawu Rain pasuj¹ do standardowo wykonanego 
wyprowadzenia wody (przygotowane do baterii natryskowej/wannowej). Jeœli  
pod³¹czeñ nie ma nale¿y je wykonaæ w nastêpuj¹cy sposób: wysokoœæ od powierzchni 
brodzika ok. 1000-1200 mm i œrednia przekroju  wyprowadzeñ to 150 mm +/- 1mm. 
Baterie przy³¹cza siê za pomoc¹ krzywek. Woda ciep³a po lewej rêce
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Konserwacja, u¿ytkowanie, czyszczenie: 

Jakoœæ dzia³ania produktu w g³ównej mierze zale¿y od jakoœci wody, jej ciœnienia, dba³oœci 
o czyszczenie, konserwacjê i prawid³owe u¿ytkowanie.  Zaleca siê stosowanie 
siatkowych filtrów w instalacjach wodoci¹gowych (umieszczonych w zaworach instalacji 
wodoci¹gowej).  Ponadto nale¿y zwróciæ, ¿e produkt jako produkt termostatyczny 
wymaga odpowiedniego ciœnienia wody i pod³¹czenia. Niestety w przypadku 
przep³ywowych ogrzewaczy wody korzystanie z termostatu mo¿e byæ niemo¿liwe i 
proponujemy zakup produktu ze zwyk³ym mieszaczem wody. 
 
Baterie termostatyczne wykonane s¹ z chromowanego mosi¹dzu i klient winien mieæ 
œwiadomoœæ, ¿e produkt ten wymaga odpowiedniego u¿ytkowania, konserwacji i 
czyszczenia.

Elementy konstrukcyjne - takie jak elementy plastikowe stosowane w zestawach Rain 
oraz pokrêt³a manipulacyjne niektórych baterii - nale¿y czyœciæ tylko delikatn¹ œciereczk¹ 
z u¿yciem ³agodnych detergentów.

Nie nale¿y stosowaæ pasty ciernej, rozpuszczalników, acetonu, œrodków czyszcz¹cych 
oraz dezynfekuj¹cych jak chlor. 

Nastêpuj¹ce materia³y poza negatywnym wp³ywem na zdrowie mog¹ uszkodziæ produkt 
i nie nale¿y nim produkty myæ: substancje zawieraj¹ce kwasy, zasady, kwas 
chlorowodorowy, œrodki poleruj¹ce, szczotki nylonowe, papier œcierny oraz wszystkie inne 
materia³y i œrodki , które maja podobne dzia³anie na powierzchniê zestawu.

Baterie s¹ bateriami termostatycznymi, a to znaczy, ¿e wymaga odpowiedniej troski by 
d³ugo i  bezawaryjnie dzia³a³a. Nale¿y raz w miesi¹cu wykorzystaæ ca³y zakres 
temperatury wody w nastêpuj¹cy sposób : odkrêcamy zimn¹ wodê na 1-2 minuty a 
nastêpnie gor¹c¹ na 1-2 minuty i wracamy do po³o¿enia standardowego pokrêt³a 
regulatora temperatury.  
Gumki g³owicy oraz s³uchawki wymagaj¹ czyszczenia – woda twarda powoduje 
powstanie naturalnych zabrudzeñ i osadów na nich, a to skutkuje os³abieniem strumienia 
wody. 

Produkt nie jest odporny na uszkodzenia mechaniczne.

Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za skutki samowolnych, dokonywanych przez 
u¿ytkowników lub inne nieupowa¿nione osoby, napraw, przeróbek lub zmian 
konstrukcyjnych. 
Producent nie odpowiada za produkt nieprawid³owo: z³o¿ony, zainstalowany oraz 
u¿ytkowany, pielêgnowany i konserwowany.

Nie nale¿y pozostawiaæ bez opieki/dozoru dzieci oraz osób niepe³nosprawnych 
korzystaj¹cych z produktu.
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Regulacja baterii termostatycznej.
 Komplet, powinien zawieraæ 
- w przypadku wersji natynkowej:
  a) korpus baterii z uchwytem, 
  b) w przypadku baterii wannowej: wylewka z perlatorem i prze³¹cznik,
  c) 2 krzywki umo¿liwiaj¹ce przy³¹czenie baterii do rur w œcianie, 
  chromowane rozety ozdobne maskuj¹ce przy³¹cze, 2 uszczelki gumowe;
- w przypadku wersji podtynkowej: 
        a) korpus baterii, 
        b) rozetê zakrywaj¹c¹ oraz uchwyt.

opcjonalnie w ka¿dym przypadku: zestaw wannowy lub natryskowy.

Eksploatacja
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GWARANCJA

1. Producent udziela gwarancji na prawid³owo zainstalowany, 
eksploatowany i konserwowany produkt.            . 
2. Jednym dokumentem uprawniaj¹cym do zg³oszenia reklamacji jest dowód 
zakupu. Gwarancja obowi¹zuje wy³¹cznie na terytorium Reczypospolitej Polskiej.                              
3. Gwarancja wynosi 2 lata 

Warunkiem uznania gwarancji na w/w produkty jest ich okresowe - 
kwartalne - czyszczenie i przep³ukanie w celu usuniêcia kamienia. 
Stwierdzenie osadu, kamienia lub innych zanieczyszczeñ przez serwis, 
w reklamowanym spowoduje odrzucenie reklamacji.                                                                                                               
4. Wady ujawnione w okresie gwarancji bêd¹ bezp³atnie usuwane w terminie 
14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu pod adres zakupu lub do 
sklepu lub siedziby producenta. (po uzgodnieniu z producentem - mo¿liwa jest 
tak¿e wysy³ka). Okres gwarancji ulega przed³u¿eniu o czas trwania naprawy. 
Reklamuj¹cy powinien dostarczyæ lub wys³aæ produkt odpowiednio 
zabezp ieczony  przed uszkodzen iem w czas ie  t ranspor tu .                                                                                                                     
5. W okresie gwarancyjnym wadliwy produkt zostanie bezp³atnie 
naprawiony lub wymieniony przez producenta na taki sam 
l u b  i n n y  o  b a r d z o  z b l i ¿ o n e j  w a r t o œ c i ,  w o l n y  o d  w a d .                              
6. Gwarancja nie obejmuje:                   .                                                                                                                                         
- skutków samowolnych, dokonywanych przez u¿ytkownika lub inne; 
nieupowa¿nione  osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych;                                                                                                                    
- uszkodzeñ mechanicznych oraz chemicznych pow³oki w tym 
wynikaj¹cych z zastosowania œrodków ¿r¹cych oraz ciernych;                                                                                                                                               
- uszkodzeñ powsta³ych w wyniku zastosowania niezgodnego z przezna-
czeniem (reguluje to odpowiednia dla ka¿dego rodzaju armatury norma);                                                                                                                                                 
- uszkodzeniami i niepoprawn¹ prac¹ wynikaj¹c¹ z braku wymaganej 
konserwacji i pielêgnacji, w tym braku  okresowego czyszczenia;            .                      
- 

       .                                                                                                                                           

na zestawy natryskowe i ich elementy od daty 
zakupu. 

produkcie, 

uszkodzeñ i niepoprawnej pracy wynikaj¹cej z nieprzestrzegania 
pozosta³ych punktów niniejszej instrukcji;              .

Zg³oszenia reklamacyjne nale¿y sk³adaæ za poœrednictwem punktu sprzeda¿y lub w przypadku 
braku takiej mo¿liwoœci bezpoœrednio do producenta. Wiêcej informacji na www.excellent.com.pl 
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