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Előkészületek a masszázskád beüzemelése előtt
1, Fizikai kiépítés:
A fürdőszobájában a fal és padlóburkolási munkákat a szakemberek a kád környékén elvégezték.
Amennyiben sarokra helyezi a masszázskádat meggyőződött róla, hogy a sarok a kád mindkét hosszúságáig
derékszöget mutat (a hegyes vagy tompaszög szigetelési problémát jelenthet a csempe és a kádtest
találkozásánál).
Az Ön által megrendelt kád befér a fürdőszoba ajtaján.
Jó tanács!
(A masszázskádat célszerű előlappal együtt megvásárolni, így egy esetleges meghibásodáskor könnyen hozzá lehet
férni a kád gépészetéhez. Amennyiben a masszázskádat beépíti, mindenféleképpen biztosítania kell a 100%-os
hozzáférést a kádhoz, egy esetleges javításnál. Amennyiben a kád gépészete nem hozzáférhető, a bontási és
helyreállítási költséget is a vásárlónak kell fizetni. A masszázskád peremére ne burkoltasson rá és a kádat ne vésesse
be a falba! A kád mögött és alatt célszerű leburkolni tisztántarthatósági és egészségügyi okokból.)
2, Elektromos kiépítés:
Kiépítette a 30 mA kioldóáram-védőkapcsolóval (É.V. relé) védett áramkört, melyre más fogyasztó nem
csatlakozik. Ez a védőkapcsoló nem kerülhet egy helységbe a fürdőkáddal.
Biztosítva van a kádtest mögötti területen egy 3x1,5 mm² keresztmetszetű rézvezeték rögzített
bekötésű kiállása, melynek hossza legalább 1,5 méter.
A fürdőkád 2,4 m-es körzetében található valamennyi villamos berendezést, fémszerkezetet
(vízvezetékcső, lefolyó, padlóösszefolyó fémszerkezete stb.) és a dugaszoló aljazatok védőérintkezőit helyi
egyen potenciálra hozó hálózat segítségével fémesen összekötötte.
FIGYELEM! Az elektromos bekötésnél villásdugó használata szigorúan TILOS!
3, Vízvezeték kiállások:
A masszázskádakhoz a vízkiállások megegyeznek a szabványos vízkiállással.
Biztosítva van a 40mm vagy 50mm-es átmérőjű lefolyó csatlakozás, figyelembe véve a kád lefolyó
pozícióját.
Biztosítva van a fali kádtöltő csaptelep, amely a beüzemeléskor legalább hideg vizet tud szolgáltatni a
próbaüzem elvégzéséhez.
Amennyiben kádperemre szerelhető csaptelepet rendelt a kádhoz, kiépítette a kádtest mögötti részen
a ½˝-os nyitható-zárható sarokszelep kiállásokat (hideg-meleg) az ideális helyen, figyelembe véve a
csaptelep pozícióját a kádtesten, hogy az üzembe helyező szakemberek be tudják azt kötni.
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Masszázskád beüzemelése szakembereinkkel
Használja ki több éves tapasztalatunkat, üzemeltesse be masszázsrendszerét márkaszervizünkkel!
Masszázskádját most díjmentesen házhoz szállítjuk Önnek az ország bármely pontjára, amennyiben velünk
üzemelteti be masszázskádját.
Masszázsrendszereinkre 3 ÉV GARANCIÁT biztosítunk.
A beüzemelési díj országosan: 32.500.- Ft+ÁFA.

Ezúton rendelem meg a H2O masszázskád alábbi címen való beüzemelését:
Név: …………………………………………………………………………………...............................................................................................
Cím: …………………………………………………………………………………...............................................................................................
Telefonszám: ……………………………………………………………………...............................................................................................
Egyéb feljegyzés: …………………………………………………………....................................................................................................
Figyelem! A beüzemelési költség nem tartalmazza a bekötéshez, installáláshoz felhasznált anyagok díját.
A masszázskád beüzemeléséhez az előkészületek biztosítottak. ..........………..........................................……………….
Megrendelő aláírása

Kérdése van?
Írjon a szerviz@metakft.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésére.

