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Szanowni klienci,

Dziękujemy za zakup wanny z hydromasażem fi rmy ROCA POLSKA.

Każda wanna z hydromasażem została indywidualnie przetestowana i musi 
spełniać ścisłe wymagania techniczne gwarantując jakość materiałów, z 
których jest wykonana oraz prawidłowe działanie wszystkich podzespołów.

W niniejszej instrukcji obsługi zamieszczono instrukcje, wskazówki i 
sugestie, które pomogą jak najlepiej wykorzystać wannę z hydromasażem. 
Należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Więcej informacji 
można uzyskać u lokalnego dystrybutora fi rmy ROCA POLSKA.

Uwagi ogólne
Podczas montażu wanny z hydromasażem należy stosować się do 
instrukcji montażu dostarczonej wraz z wanną. Komponenty systemu 
masażu wymagają odpowiedniej wentylacji. W przypadku montażu 
wanny z panelem obudowy, należy pozostawić szczelinę przynajmniej 

10 mm pomiędzy panelem a podłogą. Szczeliny tej nie mogą blokować 
ręczniki, maty łazienkowe ani żadne inne materiały, które mogłyby zakłócić 
prawidłową wentylację.

Zasady bezpieczeństwa
Podczas montażu wanny należy przestrzegać wymienionych dalej 
podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby zapobiec ewentualnym 
wypadkom. Montaż musi być przeprowadzony przez wykwalifi kowanych 
techników. Należy przestrzegać instrukcji montażu dostarczonej wraz 
z wanną. Wannę należy podłączyć do sieci elektrycznej zasilanej 
prądem przemiennym 230V~ 50Hz. Zasilanie musi być zrealizowane 
poprzez wyłącznik różnicowo-prądowy (RCD) o prądzie zadziałania 
nieprzekraczającym 30 mA. Dodatkowo, instalacja elektryczna powinna 
być wyposażona w wyłącznik nadprądowy dwubiegunowy. Elementy 
metalowe wanny należy uziemić oraz wykonać lokalne połączenie 
wyrównawcze stelaża z innymi elementami metalowymi pomieszczenia 
kąpielowego, zgodnie z lokalnie obowiązującymi w danym kraju przepisami 
w tym zakresie.

1. INFORMACJE OGÓLNE

• Po każdej kąpieli należy opróżniać wannę z wody.
• Osoby niepełnosprawne powinny zachować szczególną ostrożność 

podczas korzystania z wanny z hydromasażem.
• Małe dzieci powinny korzystać z hydromasażu wyłącznie pod 

odpowiednim nadzorem.
• Jako dodatki do kąpieli należy stosować wyłącznie rozpuszczone 

esencje, perfumy lub sole do kąpieli. Wszelkie stosowane dodatki 
powinny być specjalnie przeznaczone do stosowania w wannach z 
hydromasażem.

• Regularna dezynfekcja zapewnia odpowiednią higienę kąpieli. 
Pierwszą dezynfekcję należy przeprowadzić przed pierwszą kąpielą 
z hydromasażem. Zalecana częstotliwość dezynfekcji: procedurę 
dezynfekcji (niszczenie drobnoustrojów w trybie normalnym) należy 
uruchamiać co trzy kąpiele.
Po dłuższej przerwie w użytkowaniu: wannę z hydromasażem należy 
zdezynfekować przed kąpielą, jeżeli wanna nie była używana przez 
około 3 tygodnie.

• Wannę należy zabezpieczyć w odpowiedni sposób, aby elementy pod 
napięciem, z wyjątkiem bezpiecznego napięcia nie przekraczającego 
12 V, nie mogły być dostępne dla osób znajdujących się w wannie.

2. OSTRZEŻENIA I UWAGI

• Podzespoły zawierające elementy elektryczne, z wyjątkiem pilota 
zdalnego sterowania, muszą być montowane lub umieszczane w taki 
sposób, aby nie mogły wpaść do wanny.

• Działanie wyłącznika różnicowo-prądowego (RCD) należy kontrolować 
zgodnie z odpowiednimi instrukcjami.

• Wszelkie instrukcje dostarczone wraz z wanną należy odpowiednio 
przechowywać, zapewniając ich dostępność dla ewentualnych 
przyszłych właścicieli i użytkowników wanny.

• Wszelkie regulacje i naprawy wanny powinny być wykonywane wyłącznie 
przez instalatorów, którzy mogą potwierdzić przed odpowiednimi 
organami znajomość i umiejętność zastosowania obowiązujących 
w kraju instalacji przepisów dotyczących bezpieczeństwa instalacji 
elektrycznych i hydraulicznych.

• Kąpiel z hydromasażem może powodować spadek ciśnienia tętniczego 
krwi i stymulację krążenia. Osoby z chorobami krążenia powinni 
zasięgnąć porady swojego lekarza odnośnie właściwego korzystania z 
takich kąpieli.

• Nie należy przekraczać temperatury wody do kąpieli 40°C.
• Nie należy kierować wzroku bezpośrednio na włączone oświetlenie. 

Może to być szkodliwe dla oczu.

Powierzchnia wanny jest wyjątkowo łatwa w czyszczeniu i utrzymaniu. 
Gładka powierzchnia nie sprzyja gromadzeniu się na niej zanieczyszczeń. 
Regularne czynności konserwacyjne: gąbka, miękka szmatka, 
antystatyczny płyn do mycia. Wanna będzie utrzymywać połysk i nie 
dopuszczać do gromadzenia się zanieczyszczeń.

Aby oczyścić wannę, użyj miękkiej gąbki i roztworu mydła w płynie z wodą. 
Wytrzyj do sucha suchą szmatką. 
Unikaj używania środków ściernych i rozpuszczalników, które mogą 
uszkodzić powierzchnię wanny. Z powodu ich stężenia zaleca się unikać 
tego rodzaju środków czyszczących.

Trudniejsze zabrudzenia należy usuwać za pomocą domowego płynu 
do mycia (np. płynu do mycia naczyń lub mydła w płynie (przestrzegać 
instrukcji rozcieńczania).

3. INSTRUKCJA KONSERWACJI

Ślady zwapnień usuwać za pomocą odpowiedniego środka 
odwapniającego. Przepłukać dużą ilością czystej wody. Nadać ostateczny 
połysk za pomocą miękkiej szmatki. Nie należy używać kwasowych 
środków czystości ani octu do czyszczenia.

Liczne porysowania
Mocno porysowaną powierzchnię można w celach estetycznych polerować 
przy pomocy past polerskich.
Zalecamy aby polerowanie przeprowadzał specjalista serwisant. 
W żadnym wypadku nie wolno używać alkoholu ani rozpuszczalników 
zawierających aceton.

Uszkodzenia wynikające z nieprawidłowo przeprowadzonej przez 
użytkownika konserwacji nie są objęte gwarancją producenta.

4. PODZESPOŁY WANNY Z HYDROMASAŻEM

Sterowanie za pomocą czujników dotykowych
Czujniki dotykowe umożliwiają sterowanie poszczególnymi funkcjami 
systemu hydromasażu jak i oświetlenie LED. Czujnik dotykowy jest 
wbudowany w warstwę akrylu, dzięki czemu wanna jest wyjątkowo 
higieniczna oraz łatwa w czyszczeniu.

W celu uruchomienia poszczególnych funkcji sterowanych za pomocą 
czujników dotykowych, dotknij żądaną ikonę powoli całym koniuszkiem 

palca. Dotknięcie czujnika zbyt małą powierzchnią palca, zbyt szybkie lub 
zbyt lekkie może nie uruchomić żądanej funkcji.

Masaż powietrzny
Układ masażu powietrznego posiada układ rurek pod dnem wanny 
zakończonych dyszami w dnie. Ozonowane i ogrzane powietrze trafi a 
do wody przez przewody powietrzne pod dnem wanny i następnie przez 
otwory wylotowe. Układ jest wyjątkowo higieniczny i łatwy w utrzymaniu.
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Przygotowanie pomieszczenia
Przygotowując pomieszczenie, w którym będzie zainstalowana wanna, 
należy zwrócić uwagę na to, aby spełniało ono następujące warunki:
- odpowiednia wielkość,
- doprowadzone napięcie 220V ~,
- dopływ i odpływ wody,
- wypoziomowane podłoże,
- odpowiednia wentylacja,
- przy wannach narożnych, narożnik, w którym będzie zainstalowana 
wanna powinien mieć kąt prosty, a odchyłka ścian od pionu nie powinna 
być większa niż 1mm/m.

Oczyszczenie wanny
Przed przystąpieniem do instalacji należy chromowane powierzchnie 
osprzętu oraz akrylową powierzchnię wanny oczyścić z substancji 
konserwujących.

Wanny z hydromasażem są wyposażone w urządzenie zabezpieczające 
przez uruchomieniem masażu wodnego w przypadku niskiego poziomu 
wody w wannie i przez to zapobiegające uszkodzeniu silnika. Przed 
uruchomieniem funkcji masażu wodnego należy sprawdzić, czy poziom 
wody sięga przynajmniej 20 mm wyżej niż najwyższa dysza systemu 
masażu wodnego.

Pierwsza dezynfekcja
Pierwszą dezynfekcję należy przeprowadzić przed pierwszą kąpielą z 
hydromasażem. Zapoznaj się ze szczegółowymi instrukcjami w rozdziale 
poświęconym dezynfekcji zamieszczonym dalej w tej publikacji.

Podłączenie do sieci elektrycznej
Podłączenia układu elektrycznego wanny do sieci powinien dokonać 
uprawniony elektryk. Jednym z warunków gwarancyjnych jest 
potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia elektrycznego 

5. CZYNNOŚCI WSTĘPNE

wanny przez osobę posiadającą uprawnienia elektryczne w tym zakresie. 
Zgodnie z Polskimi Normami (PN- EN 60335-1, PN- EN 60335-2-60) 
wanna z hydromasażem, jako urządzenie elektryczne klasy I, musi być 
przyłączona instalacji elektrycznej na stałe.
Ze względów bezpieczeństwa kabel zasilający wannę należy podłączać do 
sieci elektrycznej wyłącznie poprzez przyłącze, elektryczne zabezpieczone 
wyłącznikiem różnicowo-prądowym (urządzenie RCD), o znamionowej 
wartości prądu wyłączenia nie przekraczającej 30 mA. Minimalny przekrój 
przewodu zasilającego wannę wynosi 3x2,5 mm2. Przyłącze elektryczne 
do przyłączenia wanny na stałe, należy przygotować w strefi e I (urządzenie 
znajdujące się pod wanną), dodatkowo należy zapewnić połączenie 
wyrównawcze wanny.

Testowanie szczelności wanny podczas instalacji
Po wstępnym ustawieniu i wypoziomowaniu wanny oraz jej podłączeniu 
do sieci wodnej, elektrycznej i kanalizacyjnej należy, regulując gwintowany 
trzpień, ustalić wysokość grzybka urządzenia przelewowo-spustowego, 
a następnie napełnić wannę ciepłą wodą do poziomu przelewu. Należy 
poddać oględzinom zewnętrzną powierzchnię dna, wszystkie urządzenia 
oraz elementy orurowania wanny. W przypadku pozytywnego wyniku 
obserwacji należy na 10 minut uruchomić systemy masażu, w jakie 
wyposażona jest wanna. Po całkowitym wyłączeniu należy na 1 godzinę 
pozostawić napełnioną wodą wannę, a następnie ponownie poddać ją 
oględzinom. W przypadku ponownego pozytywnego wyniku oględzin 
opróżnić wannę i przystąpić do montażu właściwego.

System masażu powietrznego pracuje bez ryzyka pogorszenia parametrów 
w czasie eksploatacji. Dmuchawa włącza się automatycznie po każdym 
użyciu wanny w celu osuszenia kanałów powietrznych.

Masaż wodny
Inaczej niż w przypadku masażu powietrznego, system masażu wodnego 
używa strumieni wody do uzyskania żądanego efektu masowania.
W zależności od modelu, wanna może być wyposażona w 8 do 16 wodnych 
dyszy masujących. Dysze wodne znajdują się na bokach wanny. Kierunek 
i intensywność strumienia można regulować ręcznie. Ogólnie nie zaleca 
się kierowania dyszy prostopadle do ciała, raczej pod niewielkim kątem.

Rodzaje dysz wodnych masujących

- dysze boczne z możliwością ustawienia kierunku 
strumienia wody

- dysze na plecy / - rotacyjne (zależnie od modelu)

- dysze na stopy - rotacyjne (zależnie od modelu)

Na koronie wanny znajdują się pokrętła regulatorów 
dopływu powietrza, wzbogacającego masaż wodny 
powietrzem. Regulatory dozują powietrze do układu dysz 
bocznych, dysz na plecy i dysz na stopy.

Oświetlenie LED
Oświetlenie LED zapewnia specjalny efekt świetlny pozwalając korzystać 
z kąpieli połączonej z chromoterapią. Oświetlenie wanny wytwarza 
relaksującą atmosferę, która poprawia dobre samopoczucie, niezależnie 
od tego, czy włączony jest masaż, czy też nie. Innowacyjna technologia 
pozwala uzyskać efekty świetlne o wyjątkowo dużym natężeniu przy 
zachowaniu małych rozmiarów, płaskiej konstrukcji i małym poborze mocy. 
Użytkownik może wybrać cykl wyświetlania sześciu kolorów lub wybrany 
kolor pojedynczy. Dostępne kolory oświetlenia: biały, żółty, pomarańczowy, 
niebieski, zielony i czerwony.

Transport
Przewożenie wanny powinno odbywać się w oryginalnym opakowaniu 
producenta. Wannę należy przenosić, trzymając za aluminiową ramę, 
ewentualnie za elementy z akrylu.
Niedozwolone jest używanie w charakterze uchwytów rur i przewodów, 
stanowiących elementy systemów masażu.
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Pulpit systemu składa się z piktogramów nadrukowanych laserowo, pod 
którymi znajdują się czujniki dotykowe:

EFFECTS GOLD

Ikona odpowiadająca za funkcję masażu wodnego i program 
bodyREGENERATION

Ikona odpowiadająca za funkcję masażu powietrznego i program 
skinBEAUTY

Ikona odpowiadająca za funkcję światła i program 
proRELAXATION

Ikona odpowiadająca za zmianę trybu pracy. Piktogram ten jest 
najważniejszym elementem pulpitu systemu EFFECTS GOLD. 
Pozwala na zmianę trybu pracy pomiędzy trybem programów 
automatycznych a trybem funkcji pojedynczych.

Ikona odpowiadająca za dezynfekcję. Znajduje się zawsze w 
pobliżu wlewki dezynfekcji.

Ogólne.
System wyposażony jest w nowoczesne, zaawansowane funkcje 
oszczędzania energii. Gdy w wannie nie ma wody i nie jest włączona 
żadna funkcja po upływie 1 min. przechodzi ona w stan uśpienia, żadne 
przyciski nie są podświetlane. Przyciśnięcie dowolnego przycisku aktywuje 
wannę, co jest sygnalizowane podświetleniem przycisków pulpitu.

Czas pełnej kąpieli z efektem bodyREGENERATION wynosi 20 minut.
Czas pełnej kąpieli z efektem skinBEAUTY wynosi 15 minut.
Czas pełnej kąpieli z efektem proRELAXATION wynosi 10 minut.

Po upływie 20 min od zakończenia kąpieli (po opróżnieniu wanny z wody) 
następuje automatyczne osuszanie kanałów powietrznych, cykl osuszania 
trwa 3 min. podczas którego blokowany jest pulpit oraz mrugają przyciski 
pompy i dmuchawy. Po zakończeniu przedmuchu system bezzwłocznie 
przechodzi w tryb uśpienia (oszczędzania energii).

6. OPIS FUNKCJI SYSTEMU

ZMIANA TRYBU PRACY

                Wyłączenie trybu programów 
                automatycznych i przejście do
Tryb funkcji pojedynczych             Zmiana trybu           Tryb programów automatycznych      trybu funkcji pojedynczych.

Podświetlone diody 2x krótko

W przypadku nieprawidłowego poziomu wody, nie jest możliwe uruchomienie trybu automatycznych programów.

2x krótko Wolno
mrugająca

dioda

Masaż wodny

Włączenie              Funkcja aktywna           Wyłączenie        Funkcja nieaktywna

1x = WŁ. Wolno
mrugająca
dioda

2x = WYŁ.

TRYB  FUNKCJI POJEDYNCZYCH
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Masaż powietrzny

Włączenie              Funkcja aktywna           Wyłączenie        Funkcja nieaktywna

1x = WŁ.

Masaż powietrzny - regulacja intensywności masażu
                Zwolnienie przycisku powoduje 
Funkcja aktywna              Dotknąć < 1 s           Dotknąć > 3 s   zatrzymanie na wybranej intensywności

Wolno
mrugająca
dioda

Wolno
mrugająca
dioda

Masaż wodny/powietrzny - pulsacja

Funkcje aktywne              Dotknąć < 1 s           Dotknąć > 3 s        Pulsacja aktywna

Wolno
mrugające
diody

Szybko
migające
diody

Wyłączenie              Dotknąć < 1 s           Dotknąć > 3 s

Szybko
migające
diody

Wolno
mrugające
diody

UWAGA: Przycisk masażu wodnego uruchamia pulsację masażu wodnego jak i powietrznego. W przypadku funkcjonowania tylko masażu wodnego, 
uruchamia tylko pulsację masażu wodnego.

Wolno
mrugająca
dioda

< 1,5 s

2x = WYŁ.

Regulacja 100% 30%

30% 100%
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Masaż wodny - alarm nieprawidłowego poziomu wody

1x = WŁ.

Światło

Włączenie              Funkcja aktywna           Wyłączenie

1x = WŁ.

< 1,5 s

2x = WYŁ.

Światło - przejście do stałych kolorów

               Pierwsze dotknięcie krótkie          Drugie dotknięcie do momentu ustawienia żądanego koloru.

Wolno
mrugająca

dioda

Powrót do sekwencji świetlnej 
możliwy jest tylko po wyłączeniu i 
ponownym włączeniu oświetlenia. 

TRYB PROGRAMÓW AUTOMATYCZNYCH

Włączanie i wyłączanie programów

               Program bodyREGENERATION          Program aktywny

Wolno
mrugająca

dioda

2x = WYŁ.

< 1,5 s

Kolejne programy czyli skinBEAUTY  i proRELAXATION  włączamy i wyłączamy analogicznie.

7x

Wolno
mrugająca

dioda
B

Ż

P

N

Z

C

2s 2s

2s 2s

2s2s

Wielokolorowe:

10 s bia eł ..............................(B)
10 s ó też ł ..............................( )Ż
10 s pomara czoweń .............(P)
10 s niebieskie......................(N)
10 s zielone ..........................(Z)
10 s czerwone ......................(C)

8s

8s

8s

8s

8s

8s

B Z

P

NŻ

C

1 s 1s

1s 1s

1s1s

1x = WŁ.
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OPIS PROGRAMÓW

bodyREGENERATION
20-minutowy program bodyREGENERATION
Kąpiel rozpoczyna się modulowanym masażem powietrznym oraz masażem wodnym o średniej sile. Czerwone oświetlenie pomaga pobudzić organizm 
do intensywnej regeneracji.
Kolejny etap kąpieli polega na zwiększeniu siły obydwu masaży do maksimum, przy czym masaż wodny, który stanowi kwintesencję programu 
bodyREGENERATION, przechodzi w tryb pulsacyjny, imitujący ruchy masażysty. Szybko zmieniające się, różnobarwne oświetlenie stymuluje pobudzenie 
krążenia, a po przejściu w tryb łagodnych zmian kolorystycznych ułatwia rozluźnienie mięśni pod wpływem silnych strumieni wody.
Po pewnym czasie sytuacja ulega odwróceniu – masaż powietrzny ponownie przechodzi w tryb sinusoidalny, a siła masażu wodnego zostaje ustalona 
na wysokim poziomie. Jednocześnie światło ulega zmianie na przywracający siły witalne kolor żółty, by na zakończenie łagodnie przybrać odcień 
energetyzującej pomarańczy.
Program kończy się kilkuminutowym masażem wodnym i powietrznym o dużej intensywności, dzięki któremu szybko odzyskasz sprawność mięśni i 
stawów oraz pełnię sił witalnych.

skinBEAUTY
15-minutowy program skinBEAUTY
Pierwszy etap kąpieli to masaż wodny o średniej, a następnie dużej sile, który rozluźnia mięśnie. Po krótkiej chwili załącza się i stopniowo zwiększa 
swoją intensywność masaż powietrzny z ozonowaniem. Stanowi on podstawę programu skinBEAUTY – poprawia ukrwienie skóry, napina ją i ujędrnia, 
przynosząc trwały efekt spłycenia zmarszczek, redukcji cellulitu oraz zmniejszenia rozstępów. Barwa światła przechodzi od łagodnego fi oletu do 
pobudzającej czerwieni.
W kolejnym etapie ozonujący masaż powietrzny (kąpiel perełkowa) przechodzi w tryb modulowany, o początkowo dużej, a następnie mniejszej 
intensywności. 
Po krótkiej przerwie silne działanie masażu wodnego zostaje wznowione, by po kilku minutach zmniejszyć swoją intensywność. Oświetlenie zmienia 
kolor na witalizujący żółty.
Program kończy się przejściem obydwu rodzajów masażu w tryb stały, o średniej intensywności. Barwa światła ulega zmianie na odprężający niebieski.
Kompozycja zabiegów skinBEAUTY stopniowo modeluje sylwetkę i sprawia, że skóra staje się gładka, doskonale nawilżona i zdolna do przyswajania 
większej ilości tlenu.

proRELAXATION
10-minutowy program proRELAXATION
Pierwszy etap kąpieli to masaż powietrzny o stałej, wysokiej intensywności, którego działanie po krótkiej chwili zostaje wzmocnione przez silny masaż 
wodny. Napięte mięśnie rozluźniają się, a uspokajające, niebieskie oświetlenie wprowadza umysł w stan głębokiej relaksacji.
Kilka minut później masaż wodny ustaje, a odprężająca kąpiel perełkowa staje się mniej intensywna i przechodzi w tryb modulowany. Na zmysły zaczyna 
oddziaływać łagodne, zielone oświetlenie, które pomaga odzyskać wewnętrzną harmonię i równowagę.
Po kilku minutach pełnych wyciszenia i relaksacji jeszcze na chwilę uruchamia się rozluźniający, intensywny masaż wodny, który zanika wraz ze zmianą 
koloru światła na witalizujący żółty.
Program proRELAXATION kończy się kilkuminutowym seansem wśród strumieni wody i powietrza o stałym, umiarkowanym natężeniu. Sprzyja on 
wewnętrznemu wyciszeniu i uspokojeniu organizmu, a towarzyszące mu pomarańczowe oświetlenie przywraca chęć do życia po wyjściu z odprężającej 
kąpieli.

Podgrzewanie wody

               Dotknąć < 1 s           Dotknąć > 3 s        Funkcja aktywna

Termometr podświetlony

Wyłączenie masażu wodnego lub programu automatycznego dezaktywuje podgrzewanie.

Wolno
mrugająca
dioda

Termometr miga
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Dezynfekcja automatyczna (opcja)

Włączenie

Podczas procesu dezynfekcji na przemian włączany jest masaż powietrzny i wodny po 3 min z przerwami 2 min. Cykl trwa 20 min, po którym należy 
opróżnić wannę z wody. 
Podczas trwania dezynfekcji blokowany jest pulpit sterowania i nie dostępna jest żadna funkcja, przerwanie procesu jest tylko możliwe poprzez 
opróżnienie wody z wanny.

Nieprawidłowy poziom płynu dezynfekcyjnego

W celu uruchomienia dezynfekcji napełnić zbiornik dezynfekcji.

Nieprawidłowy poziom wody w wannie

W celu uruchomienia masażu napełnić wannę.

Alarm obecności użytkownika w wannie

W celu uruchomienia dezynfekcji wyłączyć urządzenia.

7x

1x 9 szybkich mrugnięć

1x 7 szybkich mrugnięć

1x 5 szybkich mrugnięć
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Wszelkie usterki powinien usuwać wyłącznie odpowiednio wykwalifi kowany technik. W razie wystąpienia problemu sprawdź poniższą tabelę. Jeśli nie 
uda się w ten sposób usunąć problemu, skontaktuj się z przedstawicielem fi rmy ROCA POLSKA.

Usterki Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Nie działa oświetlenie LED /

Nie można uruchomić masażu wodnego lub 
powietrznego/
Funkcja oświetlenia wielokolorowego nie 
zmienia kolorów /

Nie można wyłączyć oświetlenia LED /
Nie można zatrzymać dmuchawy

Brak napięcia zasilania w skrzynce elektrycznej (230 
V AC)

Sprawdź wszystkie połączenia elektryczne.

Zbyt słaba styczność z czujnikiem Spróbuj przykryć kciukiem większą 
powierzchnię czujnika

Skontaktuj się z przedstawicielem fi rmy 
ROCA POLSKA w sprawie naprawy. 

Uszkodzenie elektroniki sterującej
Skontaktuj się z przedstawicielem fi rmy 
ROCA POLSKA w sprawie naprawy. 
Skrzynkę elektryczną należy wymienić.

Nie można uruchomić masażu wodnego 
(przycisk miga szybko) mimo tego, że 
wanna jest napełniona wodą i jej poziom jest 
prawidłowy.

Usterka czujnika poziomu wody Skontaktuj się z przedstawicielem fi rmy 
ROCA POLSKA w sprawie naprawy.

Diody w przyciskach migają 3x po przyciśnięciu Usterka elektroniki Skontaktuj się z przedstawicielem fi rmy 
ROCA POLSKA w sprawie naprawy.

8. USTERKI

Funkcja ręcznej dezynfekcji umożliwia dezynfekcję wanny ROCA 
POLSKA. Cykl dezynfekcji należy uruchamiać, aby oczyścić wannę przed 
pierwszym użyciem a następnie co każde trzy kąpiele i po dłuższym czasie 
przerwy w używaniu wanny (dłuższym niż 3 tygodnie).

Procedura dezynfekcji:
1. Wlej przynajmniej 50 ml płynu do dezynfekcji do wanny napełnionej 
wodą.
2. Uruchom masaż wodny przez około 5 minut.

3. Odczekaj 10 minut.
4. Powtórz czynności 2 i 3 jeszcze dwa razy.
5. Spuść wodę z wanny.

Zaleca się ogólnie stosować specjalnie przystosowany do tego celu płyn 
dezynfekujący. 
Produkty fi rm trzecich: stosować wyłącznie płyny do dezynfekcji i 
dodatki do kąpieli posiadające oznaczenie „przydatności do wanien z 
hydromasażem”.

7. DEZYNFEKCJA RĘCZNA

Napełnianie zbiornika układu automatycznej dezynfekcji płynem dezynfekującym

Wykonaj czynności przedstawione na ilustracji:

Odkręć i zdejmij korek zbiornika płynu do dezynfekcji.

Wlej przynajmniej 50 ml płynu do dezynfekcji do zbiornika. Zaleca się ogólnie stosować specjalnie przystosowany do tego celu płyn dezynfekujący.
Produkty fi rm trzecich: stosować wyłącznie płyny do dezynfekcji posiadające oznaczenie „przydatności do wanien z hydromasażem”.

Załóż i zakręć korek.
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WARUNKI GWARANCJI

1. Uprawnionym z tytułu niniejszej gwarancji jest konsument w rozumieniu ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży 
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (zwany w niniejszym dokumencie Klientem).

2. ROCA POLSKA Spółka z o.o. udziela Klientom następujących gwarancji na wyroby fi rmy:

Kategoria wyrobu Powierzchnia akrylu Pozostałe elementy
Wanna z hydromasażem 7 lat 2 lata

a) W przypadku wanny z hydromasażem warunkiem ważności gwarancji jest jej montaż przez instalatora z uprawnieniami elektrycznymi.

Adnotacja na temat montażu powinna zostać umieszczona w stosownym miejscu na Karcie Gwarancyjnej.

Bieg terminów gwarancji rozpoczyna się od dnia sprzedaży wyrobu wynikającego z faktury zakupu wyrobu.

3. Gwarant zapewnia, iż nabyty towar jest zgodny (odpowiada) z umową.

4. Zauważone wady i uszkodzenia wyrobu należy zgłaszać sprzedawcy w terminie 7 dni od ich wystąpienia pod rygorem utraty gwarancji. W przypadku 
braku kontaktu ze sprzedawcą należy powiadomić Dział Serwisu ROCA POLSKA w formie pisemnej, w terminie określonym powyżej.

5. Wady lub uszkodzenia wyrobu ujawnione w okresie gwarancji i niezawinione przez Użytkownika będą usuwane nieodpłatnie w terminie 21 dni od 
przyjęcia zgłoszenia wady od Klienta, chyba że usunięcie wady będzie wymagało sprowadzenia części zamiennej, której termin dostawy będzie, z 
przyczyn niezależnych od Producenta, dłuższy niż 21 dni.

6. Wszelkie naprawy wykonywane są u Klienta.

7. Klient traci gwarancję w przypadku:
- uszkodzenia mechanicznego osprzętu,
- uszkodzenia mechanicznego powierzchni wyrobu,
- samodzielnych napraw i przeróbek,
- montażu na wyrobie innych urządzeń (z wyjątkiem baterii zainstalowanych na wannach w miejscach do tego przeznaczonych),
- konserwacji w sposób sprzeczny z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.

8. Dokument gwarancyjny jest nieważny, jeżeli sprzedawca w dniu zakupu produktu, na który udzielono gwarancji, nie potwierdzi faktu sprzedaży 
podpisem, pieczątką i datą na Karcie Gwarancyjnej.

9. Producent nie zwraca kosztów związanych z uszkodzeniami powierzchni ścian i posadzki (np. glazura, terakota, boazeria itd.), spowodowanymi 
bezpośrednio koniecznością dokonania naprawy wyrobu.

10. Gwarancja nie obejmuje przepalonych żarówek w wyrobach z zainstalowaną lampą halogenową.

11. W przypadku produktów ekspozycyjnych ROCA POLSKA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do udzielenia gwarancji jakości pod warunkiem wykonania 
odpłatnego przeglądu przez autoryzowany serwis.

12. Gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

13. Po upływie terminu gwarancji ROCA POLSKA zapewnia odpłatny serwis pogwarancyjny.

14. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

15. Kontakt w sprawie realizacji gwarancji:

ROCA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wyczółkowskiego 20, 44-109 Gliwice
tel.: +48 32 339 41 00,
www.roca.pl, e-mail: biuro@roca.pl

Dział Serwisu
tel.: +48 91 38 777 48
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