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MASSZÁZSKÁD HASZNÁLATI 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 www.clearconcept.hu 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, kapaszkodók és tárolók.  
 
Az elektromos alkatrészek bárminemű karbantartása csakis 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 átalakítás! 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 3 cm-rel legyen. Az áramlás ereje a kád peremén elhelyezkedő 
pneumatikus vagy elektronikus vezérléssel szabályozható. 
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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.  
 
Egyenetlen 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 sík és pormentes felület 
érdekébe. Ha a kád alatt nincs burkolat, akkor az aljzatbetonnak simának kell lennie. 
Amennyiben a kádat körülfalazzák, a kád peremének kb. 10 mm-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. 
A szerelőnyílás javasolt mérete: 300 x 300 mm. Ez a későbbiekben 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 felülről helyeződik be és 
szilikon pasztával 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 egyéb 
berendezéseit 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.  
 

AZ ÁRAMBEKÖTÉSRŐL 
 
A berendezést külön egy 16 A automata által biztosított saját áramkörön keresztül 
szükséges bekötni, amely 30 mA-os áramvédő késleltetővel (FI relé-l) 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 vízmentes kötődobozban csatlakoztatni. 
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 
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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. 
 

A VÍZBEKÖTÉSRŐL 
 
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 vízvezetését 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 szárítóprogram, 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.   
 

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.  
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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 szilikon paszta segítségével könnyen orvosolható. PVC 
ragasztóval pedig a csőrendszer esetleges tömítetlensége javítható. A csatlakozásoknál 
jelentkező vízszivattyú tömítetlenség esetén a tömítőgyűrűt ki kell cserélni! 
 


