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Uwaga 111 Watne aby wszelkie pod!qczenia kabli elektrycznych by!y oznaczone 
jednakowymi symbolami graficznymi np.: 

：： 

＝ 

Symbol oswietlenia diodowego z panela 
sterujijcego, powlnien bye podlqczony do 
identycznego symbolu na dachu kabiny, 
bijdi transformatora. 

Symbol oswietlenia g6rnego z panela 
sterujqcego, powlnlen byt podlqczony do 
identycznego symbolu na dachu kabiny, bqdi 
tra nsformatora. 

Uwaga: U卤dzenie musi bye instalowane zgodnie z obowic1加j11cym
prawem dotycZqcym instalacj i 
elektrycznych. Przylqcze elektryczne musi bye odpowiednio zabezpieczone 
przed wodq i wilgociq 
Przylc1cze elektryczne powinno mie亡zabezpieczenie r6ioicowo p啦owe
(RCD) o znamiooowym prqd邓
啦nicowym nie przekraczaj11cym 30mA. Dodatkowo obw6d zasilajc1cy musi 
bye wyposaiony w 
叨lc1cznik d叭如egunowy odlc1czajqcy zasilanie elektryczne kabiny 
Uwaga: I玩yh1czenie kabiny do instalacji stalej pomieszczenia moina 1vykona 
c wyko立ystuj&c w tym 
celu hermetycznq puszki: instalacyjnq o klasie odpornosci IPX4. 
Uwaga: W przypadku podlqczcnia kabiny do instalacji wodncj naleiy 
wykorzystac elastyczne wi:ie 
p立ylc1czcniowc w mctalowym oplocic. Wi:ic powinny bye zakonczone 
nakri:tkami o阱vincie
we\vni:trznym 1/2". Zalccany nominalny przcptyw wi:ia to 151/min; zalecanc 
nominalne maksymalne 
啦nienie robocze wi:ia to I Obar. 
P亿ylqcze clektryczne kabiny powinno bye usytuowanc w s行cfie gdzic nie 
bi:dzie naraione na 
bezoosrednie dzialanie wodv. 
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Ostrzezenia zwi�zane z ukladem zasilania elektrycznego: 
1. Ul<l:ad sterowania zawiera trausformator, kt6ry pracuje w
ukladzie zasilania kabiny, w
przypadku awarii, moze on bye wymieniony wy邯znie na ten
sam lub inny transformator
bezpieczenstwa zgodny z nom顶PN-EN 61558-2-6. Parametry
elektryczne (np. U叭 12V),
konstrukcyjne obudowy (np. klasa ochronnosci IP) jak i
konstrukcyjne samego
transfonnatora (tj. separacja galwaniczna obwodu wt6mego i
pierwotnego,
zabezpieczenie tern皿zne) mus组sobie odpowiadac
2. Nie mozna we wlasnym zakresie dokonywac przer6bck lub
napraw uklad6w sterowania
3. System zasilania obwod6w elektronicznych jest
przystosowany do zasilania napi�ciem
SELV 12V. Nie mozna tego ukladu pod炽czac do土r6del
oapiycia 12V, kt6re uje spetnia
wymog6w stawianych土r6dlom SEL V.
4. Jezeli przew6d zasilaj1.tcy ulegnie uszkodzeniu, to powinien
zostac wymieniony caly
transformator, z przewodem zasilania.
5. Wszystkich napraw dotycz1.tcych ul<l:adu zasilania nale勾
dokonywac
w specjalistycznym zakladzie naprawczym.
Uwaga: Scbemat instalacji elektrycznej oraz szczeg6ly
dotyc21.tce wymog6w jakie powinna spetniac
instalacja stala po1nieszczenia znajduje siy w dalszej cz夺CI

instrukcji
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AKCESOIHA: 

1. w kazdym modelu kabiny prysznicowej zamontowany jest gorny natrysk
posiadajacy 1 rodzaj strumienia wody, tzw. Deszczownie.

2. Sluchawka prysznicowa:
Kazdy model kablny prysznicowej wyposazony zostal w natrysk reczny w
postacl sluchawkl prysznicowej. W 2aleznoscl od modelu sluchawka moze
posladac od 1 to 7 rodzajow strumlenla wody.

芯－－ 岱一一－

(j)- et)-
岱�- (j)-.,-.. .. 
�-

Obracajac ruchoma czescla sluchawki uzyskuje sle zadana postac natrysku. 

3. W zaleznosci od modelu zastosowano dwa rodzaje dysz masujacych: z i/lub bez
mozllwoscl regulowania kierunku wyplywu wody.
Oysze posladajace regulacje kierunku wyplywu wody moga zostac uklerunkowane
zgodnie z wymaganiaml uzytkownika. Nalezy dellkatnie obrocic dysze tak, aby byla
ona zwrocona w klerunku tej czesci clala, ktora ma zostac poddana masazowl.
4. Obsluga masazera stop:
Aby skorzystac z funkcji masazera stop nalezy zdjac masazer ze masazerze sciany

kabiny, polozyc go pod stopaml, nastepnie ustawic opcie masowanla stop
przelacznikiem伈nkcyjnym I otworzyc wode przy pomocy mieszacza wody.
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INSTRUKCJA 08SLUGI PANELA STERUJACEGO'Y8814 DE LUX 

1 

2 

3 

4
 

6 

7 

1.Wlacznl趴Wylacznlk oswietienla dlodowego
2.Wla口nik/Wyla口nik oswietlenia g6rnego
3.Wlacznl趴Wylacznik wentylatora
4.Zwl�kszenie glosnosci radla
5 Zmniejszenie glosnosci radia
6. R� 口ne wyszukiwanie stacjl radlowej.
7. p九ycisk resetowania radla 
8. Wlacznik/Wylacznik radia
9. Wlacznik/Wylacznik zasilania

Opis funkcjl: 

· Wlaczanie zasilania

Otworz zawor doplywu wody. Nastepnie nacisnij klawisz wlacznik zasilania

"POWER". Gome oswietlenie wlaczy sie. W tym momencie system jest w

tryble gotowosci (stand-by) moze realizowac inne funkcje.

· Uzywanie oswletlenia (12 VDC)

Kiedy wlaczasz system, mozesz wlaczyc a Ibo wylaczyc oswietlenie za pomoca

przycisku

Oswletlenie Jest wlaczone, na ekranie ukazuje sie wlasciwy symbol. Aby

wylacryc nacisnij klawlsz ponownie.
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· Ul'{Wanie wentylatora
• Odbleranle polaczen telefonlcznych

Kiedy wlaczasz system. mozesz wlaczyc albo wylaczyc wentylator za pomoca
przyclsku• •. Kiedy wentylator Jest wlaczony, na ekranie ukazuje sie wlasciwy
symbol. Aby wylaczyc nacisnij klawisz ponownie.

• u叩anie alarmu
Kiedy wlaczasz system. mozesz wlaczyc albo wylaczyc alarm za pomoca pr可cisku
• "Gdy uzytkownik potrzebuje pomocy lub w sytuacji awaryjnej mozna wlaczyc
alarm - glosnik emituje fraze zachrypnietym glosem. Aby wylaczyc nacisnij klawisz
ponownie.

• Funkcja tunera cyfrowego

Wlacz radioodbiornik. NacisniJ przyclsk FM/CD, Jezeli na ekranie ukaze sie symbol
czestotliwosci, radio jest wlaczone. Nacisnij przycisk strojenia TUN, a potem przycisk,

• •, aby dostroic radio do okreslonej czestotliwosci. Zakres odbioru to 87 - 108 MHz.

· Regulacja glosnosci
W trybie radia lub odtwa口acza CD nacisnij klawisz "VOL", aby wybrac tryb glosnosci,
a nastepnie nacisnij klawisz•1ub岭

，
aby wyregulowac glosnosc (w zakresie 0·10).

· Zapamietywanie stacji radiowej

Kiedy radio jest wlaczone, nacisnij krotko prl'{cisk M aby zapamietac aktualnie
odbierana stacje. Dluzsze nacisniecie przycisku lnicjuje automatyczne strojenie.
zakres czestotliwosci to 87.0 Mhz do 108.0 MHz. Stacje mozna zapamietywac na
kanalach od 1 to 1S. Aby wlaczyc stacje wystarczy tylko nacisnac klawisz•1ub" I
wybrac zadana stacje.

· Korzystanle z funkcjl CD

Kiedy nacisnies2 przycisk FM/CD, na ekranie ukaze sie symbol czestotliwosci. Po
ponownym wcisnieciu klawisza FM/CD na ek1anle ukaze sie symbol CD i wlacza sie
funkcja CD. Mozesz wowczas sluchac muzykl z plyty CD.

• Funkcja polaczen telefonlcznych

Kiedy ktos do Clebie zadzwoni, z glosnika uslyszysz dzwonek. Jezeli wlasnie sluchasz
radia, zostanie ono wylaczone. Wowczas·skorzystaj z zestawu qlosnomowlacego,
aby odebrac rozmowe telefoniczna. W tym celu nacisnij przycisk PHONE• •, zapali
sle dloda I mozesz prowadzlc rozmowe. Nacisnlj ten przyclsk ponownle, aby
压konczyc rozmowe telefoni口na i radio wlaczy sie znowu.

· Analiza usterek
Usterkl czujnika.
Kiedy czujnik temperatury otoczenia Jest wylaczony albo zwarty wowczas pojawia
sie komunikai bledu, Eo

Kiedy w systemle wystapi powyzsza usterka, brzeczyk bedzie priez dluzsl'{

C勾s. · Korzystanie z saunny
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Uwaga 

1. Gniazdko elektryczne musi posiadac uziemlenie oraz wyposazenie skutecznie
zapobiegajace porezeniu elektryazne1mu. lnstalujac kabine prysznicowa nalezy

pamietac o prawidlowym i pewnym podiaczeniu przewodu uziemiajacego.

2. lnstalacje polaczen elektrycznych powinlen wykwalifikowany elektryk ze

wzgledu na bezpieczeristwa.

3. Jest bezwzglednie zabronione laczenie przewodu neutralnego z uziemleniem w

gniazdku trajstykowym.

4. 知tene FM nalezy ustawlc w polozeniu zapewniajacym optymatny odbior.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE: 

Napiecie pradu zmiennego wynosi 230V:!:,10%; 

Cisnienie robocze wody wynosi 0,1-0,4Mpa; 

Czestotliwosc robocza SOHz; 

Napiecie w obwodzle sterowania 12V; 

Moc generatora pary 2800-3000W 

Naplecie pradu oswietienia 12V, moc<=lOW 

Naplecie wentylatora 12V, moc<=2W 

Moc radioodbiornika<=SW 
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Rys. Schemat polaczen elektrycznych. 

1. Gniazdko elek廿yczne: przewod powlnien bye trojzy屈vy o przekroju nie
mniejszym niz 2.Smm2 iposiadac poprawnie wykonane i skuteczne uziemienie;
gniazdko powinno bye wyposazone wwylacznik zasilania, ktorym mozna
odlaczyc naplecie po uzyclu kabiny prysznicowej.

2. Sposob podlaczenia wentylatora we:ntylacyjnego, oswletlenla, druglego swlatla

I glosnlka napiecie pradu stalego wentylatora叭mosl立V, moc nie moze
przekraczac 2W. Napiecle pradu zmiennego obu oswietlen叨nosi 12V, moc
nie moze przekraczac lOW. lmpedancja glosnika wynosi nie mniej niz 4 Ohmy,

moc nie moze przekraczac SW.
3. Polaczenla skrzynki rozdzlelczej: skrzynka rozdzielcza powinna bye

zainstalowana w kabinle prysznicowej za pomoca srub. Otwory na sruby nle
powinny bye zbyt duze. Wytwornica pary jest叨posazona w antene radiowa,
ktora nalezy wyregulowac na mlejscu w celu uzyskania lepszego sygnalu.

4. Gniazdo sieciawe musi bye叮posazone w wytacznik roznicowoprado叨，
ktory

nalezy uruchomic przed eksploatacja urzadzenia. Niedozwolone jest
stosowanie 叨lacznlka roznicowopradowego jako wytacznlka zasilanla. W
przypadku usterki seryjnej naprawy powinien dokonac 叨kwalifikowany
elektryk.

S. Wylacznlk roznicowopradowy reaguje w sposob wtorny, uzytkownik musi
ustawic go samodzielnie.
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POUQENIA 

• Nie nale勾 korzystac z kabiny prysznicowej w ci�gu 24 godzin po

zamontowanlu. 

• Ze wzglt:d6w bezpieczerlstwa nie nalezy zezwalat dzieciom na zabawi: w

kabinie prysznicowej. 

• Nal吐y dbac o konserwacJi: drzwl kabiny prysznlcowej. W razle wystijpienia

problem6w nale切skontaktowa.c sit: z serwisem pogwarancyjnym. 

• Ze wzgl�d6w bezpieczerlstwa nie nalezy otwierac gwaltownie drzwi kablny

prysznlcowej. 

• Nie nalezy chwytat za rury albo inne elementy wyposazenia gdyi grozi to

przeciekiem wody lub upadkiem. 

• Nie nalezy opierat sii: o szklane drzwi przesuwane, gdyi grozi to utra�

r6wnowagi w razle przesunii:cia·sli: drzwi. 

•U加anie kott6w zaplonem bezzwlocznym powoduje nieprawidlowy pob6r

cieplej wody. Naleiy wydlu勾c czasu poboru wody, aby umoiliwic jej 

podgrzanie. 

• Nie nal立y lnstalowat mle立acza termostatycznego w razle korzystania z

kotla z zaptonem bezzw缸znym.

• Na虹y upewnit sii:, czy spust dziala skutecznie.

• Nie nalei.y zatykac otwor6w dyszowych przedmlotami lub czi:sclaml data.

• Upewnit sii:, czy posadzka Jest zawsze czysta i sucha, aby zapoblec

posllzgnli:clom czy upadkom. 

• Aby zapobiec wypadkom, nalety upewnit sii:, ie dziecl oraz osoby s切rsze

korzystajijc z kablny/wanny z hydromasatem tylko wtedy, kiedy w pob11zu 

s� lnnl dorosll. 

• ReguluJ�c temperaturi: wody nle nalezy od razu otwlerac doplywu gor�cej

wody.

• Nie nalety korzystac z kabiny z hydromasazem, gdy temperatura wody jest

zbyt wysoka. Nale勾korzystac z wody o te�peraturze nleprzekraczaJ�ceJ 

38C. 
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Naleiy zwracac uwag� na czas trwania k<1pieli; w przypadku pogorszenia 

samopoczucia nalezy natychmiast przerwac k<1piel I wyjsc z kabiny. 

• Nie wolno u切wac alkoholu, narkotyk6w lub lekarstw przed I podczas

korzystanla z kabiny z hydromasaiem, poniewai mote to spowodowac 

utrat�przytomnosci. 

• Osoby otyle, choruj,ice na serce, maJ<1ce zbyt wysokie lub nlskie cisnlenle,

cierpi<1ce na zaburzenia ukladu kr,iieniowego lub cukrzyce oraz kobiety 

ciezarne powinny zasiegnijc porady lekarskiej przed rozpoczeciem 

ufytkowania kablny z hydromasatem. 

• Osoby za叮waj,1ce lekarstwa powinny zaci<1g咽t. porady lekarskieJ przed

rozpocz�ciem korzystania z kabiny z hydromasaiem, poniewaz niekt6re 

lekarstwa mog<1 powodowac sennosc, wywierac wptyw na prac�serca, na 

clsnienle i kr,tzenie. 

• Nale勾zasi�gn<1c porady lekarza przed skorzystaniem z sauny.

• Nie wolno korzystac z sauny osobom cierpi扛cym na dolegllwosci sercowe,

wewni:trzne stany zapalne, choroby zakatne, epilepsJe oraz posladaczom 

pace-maker'a. 

• Nie nalety pall亡w kabinie prysznicowej.

• Gdy kabina z hydromasatem nle jest u加ana, nalezy odt扛zyc zasilanie

elektryczne r6znicowym wyfijcznikiem magnetyczno-termicznym, 

umieszczonym przed urz,idzeniem. 

SRODKI OSTROlNOSCt 

• Hydromasai nie powinien trwa七zbyt dlugo, a pnede wszystkim w

pierwszym okresie korzystania z niego. W miar� uplywu czasu czas 

trwania z hydromasatu mote bye stopniowo pnedluiany, ale zawsze 

biorijc pod uwag� og6lnij kondycj�fl邓cznij. Zalecany czas trwanla 

hydromasazy wynosl 20 minut (optymalny okres dla osi�gnlt:cla z.idanego 

rezultatu). 

• Clas trwanla sauny nie mote przekraczac 20/2Sminut

• Po zako什czeniu sauny zaleca Sit:'splukanie letnlm natrysklem, po czym

wytarcle energlcznle masuj�c clala. Zaleca sit: tet posmarowanie kremem

nawiliaj�cym. 

• Pned I po saunle zaleca sit: plci-e wody, sok6w owocowych lub ptyn6w

uzupelnlaj扛cych sole mlneralne. 
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

• Kompletna konserwacja wszystkich element6w kabiny z hydromasaiem mus!
odbywac sic: czc:sto. Naleiy bardzo dokladnie stosowac podane tu zalecenia,
aby nie zniszczyc polysku element6w akrylowych i cz�sci metalowych.

• Do codziennego mycia naleiy uzywac mic:kklch sciereczek oraz powszechnie
stosowanych plyn6w czyszcz<1cvch niepowoduj.icych scierania

• Nie wolno utywat sclereczek zawierajqcych sztuczne wl6kna, ostrych gqbek,
tampon6w z metalowymi drutami oraz srodk6w czyszcz.icvch w proszku oraz
plyn6w zawieraj.icych substancje scieme lub amoniak, alkoholu, uiywanych w
domu kwas6w, acetonu lub innych srodk6w立yszcz<1cych.

• Wapienny osad mozna usun<1亡kwaskiem cytrynowym lub octem
rozpuszczonym w wodzie I mic:kk.i tciereczk.i.

• Zaleca sit: zainstalowanle urzqdzenia zwii:kszajqcego wodi: w celu uniknit:cla
osadzenla sic: kamienia kotlowego.

• Do czyszczenia szkla i luster zaleca sit: uiywanie produkt6w rynkowych
przeznaczonych do mycla okien (nle mog<1 zawierac amonlaku).

• Jezell na powierzchni kabiny pojawi<1 sic: male zad『apania lub slady po
papierosach moina uiyc drobnozlarnistego papieru sciernego (ziamo 1200#)
do wypolerowanla tych miejsc. Po tvm zabiegu moina jeszcze rozsmarowac
niewielk<t ilos釭wyklej pasty do zi:bow lub pasty polerskiej i ponownie
wypolerowac te miejsca mi-:kk<t sclereczk,1, uzyskuJ<1c w ten spos6b now,1,
czv只I blySZCZ<!Cil powierzchni�.

• Armature: naleiy czyscic regularnie, co najmniej 3 razy w miesl<1cu lub czi:sciej,
w zaleinosci od potrzeb.

• Elementy zlocone albo chromowane nle wymagaj.i zbyt cz�stego polerowanla.
• Nie naleiy uiywac t4:pych narzi:dzi ani noiy do skrobania powierzchni kabiny.
• Wodc: nale勾spuszczac natychmiast po k<1piell, nasti:pnie o叩de kablnc: i

W由czyc zasilanie elektryczne.
• Aby przez wiele lat kabina z hydromasaiem zachowala niezmienny polysk

nalezy uiywac wody o temperaturze niepr芘kraczaj.icej 60C. 
TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 
Podczas przechowywania ninieJszego wyrobu nie nalety przewracac go ani ukladac 
na nim stos6w lnnych opakowari. Nie nalety takze przechowywac go razem z 
rozpuszczalnikaml organlcznyml, takiml Jak np. formallna. 
w przypadku transportu, opakowanie z kabin.i naleiy podnosic i opuszczac 
ostroinie, unlkaj.ic napri:zeri, uderzerl, wstrz.is6w mechanicznych ltp. 
Jezeli kabina ma pozostac nieuiywana pnez dluiszy czas, nalezy iii wysuszyc i 
zapewnic dobr.i wentylacji:, przy czym w powietrzu nle powinno bye substancji 
koroduj扛cych.
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ROZWIP.,ZYWANIE PROBLEM6W 

Objawy Mo邯liwa przyczyna Rozwi�zywanle 
Panel sterowania nie 1. Zasilanie odcii:te 1. Zaczekat na powr6t
wy�wietla 2. Zasilanie zasllania

wvt<1czone 2.Wlij口ye zasilanie
3. Lufoe po,!<jczenle 3. Podlijczyc przew6d

prawidlowo

Brak dtwi吐ku z l. Luine pol�czenie 1. Podl<1czvc przew6d
glo知ika 2. Glo�no怂 zbyt prawldtowo

mala 2. Wyregulowac
3. Glosnlk gtosnosc
uszkodzonv 3. Wymienic glofaik

Zly odbi6r 1. Zle dostr<>jenle 1. Oostroit odbi6r
2. tie podl<1czona 2. Podt<1czyt anteni:
antena prawidlowo

Lampa nie fwieci 1. Luine pot-io:enie 1. Podl平工vc przew6d
2. Lampa zepsuta prawldlowo

2. Wymlenic lamp,:
Wentylator nle l. Lutne pol<1cienie 1. Podlijttyf priew6d
dziala 2. Wentylator prawfdlowo

zablokowany 2. Odblokowac
3. Wentylator wentylator
uszkodzony 3. wymienic wentylator

Prysznic nie dziata 1. Brak wody albo 1. Zaczekac na doplyw
albo dziala slabo zagii:ta rura wody albo wymienic

2. Oysze s� zatkane ruri:
2. Oczvscic dvsze

Telefon nie dziala Brak linii Podl�czyc linii: 
telefonicznej albo telefonicznij 
lutne pofijc2enle 

Jezell nadal nie mozna rozwi�za亡problemu, prosimy skontaktowac si� 
? punktem spriedaty lub ? firm,t CCP International Sp. ? o.o .. Prosimy 
nie dokonywac iadnych zmian kon:strvkcji lub zdalnego sterowania we 
wlasnym zakresie. 
W也kiej sytuacjl flrma CCP International Sp. z o.o. nie ponosl wszelkiej 
odpowledtialnokl za usterkl produktu. 
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Producent zastrzega sobie prawo do ewentualnych 加ian cz�sci lub funkcji wvrobu. 

Kaida a-:sc jest wykonana zgodnie z nas.rymi wzorcaml, a doktadnych lnformacjl na 

temat zasad lch dzialania i u尔kowania udziela serwis CCP International Sp. z o.o •. 

』eiell w lnstru虹Jl nleuwzcf令dnlonow江elkl中moillwych probl如如I sytUacJI, 
pro血y o s压ntalctowanle•�

z lokalnyml dystrybutoraml cel•m灿wyjafolenla

宜 To urzijdzenle jest ozna口one屯odnr:e z Dyrektywij Europej归2002/96应。raz
＿ pol幻Usta�o zuzytym sprz�cie: elektrycznym I elektronlcznym symbolem

przekr已lonego kontenera 叩 odpady.

Takie oznakowanie informuje, te sprz�t ten, po okr心e jego utytko叩nia nie mote邱

umleszczany•�cznie z lnnyml odpadaml沁hod�cyml z gospodarstwa domow笱o.

Utytkownlk jest zobowl�zany do oddanfa go prowad勾cym zbleranle tu扣ego sprz�tu 

elekttycznym i elektroni口nym. Prowadz平v 2bieranie, w tvm loltalne punkty zbi6rki, sklerrv 

oraz gmlnne jcdnostkl, twon� odpowlednl system umotllwlaj平y odd an le tego spn�tu 

Wla女lwe post,:powanie ze zu尔ym spn�tem elekt尔inym i elektronianym pr平可nia siq 

do unlknl�cia 又kodliWfch dla 1drowia ludzi I知rodowiska naturalnego kon父kwenc)I,

wtnlkaJ�cych z obecn心cl skladnlk6w nle沁zple口nych oraz nle叫a!clwego skladowanla I 

pnetwanania takiego spn(tu. 
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WARUNKlGW杻心CJI
Okres 贮射詹ra.ncjl na produkly 

I. Cw鱼rancja doly立y tylko wyrob6w 石rcjcstrowanycb lub 亿ftlC7.0D)'Ch prz已

叩rzedawc�.
2. Gw靠rancyjna obejmujc叨1,cznie w晨dy powstale :t przyc. 叮n tkwi\cych w

卫kupiooym produkcie, w s立叩lnoki w侐dy rabryczne or立叮dy m重lerialu 乙

kt6rego 功stat wykonany produkt. U立kodzeni臭 mechani己ne w 订kcie
u:tytkowanla nfe podleg皇]'lit'耐arancji.

3. Cw鱼rancja nit obcjmuje bltdnlc wydanych opakowaJI z mlej亿鲁五kupu.
4. Okrcs gwarancji liczony Jest od dary 石kupu produktu p九CZ K时,••
5. SlandardoWY okrcs gwaraacjl dla po,szc环g61ny心呻凛j6w prod吐16w WYDOsl

odpowiedoio:
• K心loy pry江nlcowe z hydromas立em I runkcJ• sauny- 2 lata
• Wanny z bydrom盒＄鲁t�m• 2 lata
• K.abiny prysznlcowc klasycznc- 2 Iara;

7...asady I procedura post�powanla rcklam鲁cyjncgo
I. W przypadku wykrycia wad produktu przcd lub po j屯0 功montowaniu oaf勾

przerwat natych.miast monta:t b也叩1.kowanle I :iglosif 叩erkf sp九edawcy.
2. W pr: 叮P羹dku, gdy produkl (lub j屯釭呼） zepsuje sl�, b• 吐przcstanlc

pracowaf prawldlowo w okrc,lc炉,arancjl,sprzedawca zobowl'l29ny jcsl do
n1pr1wy produktu (已扣）， 功j gdy 11ic jest lo m叫iwc do j咚o {jej)叮mlany(z
ustrze让nlem warunk6w wynikaj\cycb >; u中记on屯o typu gwar.ncji). N詹pral\')'
gwarancyjnc mogit byt wykonywaac tylko I wyl\己nie prz已 scrwisSprzcdawcy
lub砸by p九ez nl吃o upowa勾lone.

3. Wszelki• reklamacjc 叮d ukryl)·ch, 炉arancyjnc oru lnne po叭nny byf
wno立nena pl知mle na druku re.klamacjl (z 乃cho叮nlem w羹runk6w skl羹danl且

reklamacji w aim okrdlonych, jak rilwnie-1. a篡 k篇rcie贮varancyjoej) I :dot.one
朊平oirednlo w micjscu 刀kupu b\吐wyslanc llstem poleconym, f扁kscm,e-
mallcm na adrcs sprt叫awcy.Sprzed邕wca zobowl'lZuJc sit do rozpatrzcnla
rcklamacjl w cl'lgu 14 dnl roboczych od dni昙 jej zgl01zenla or立 polnJormowanla
邸enta o d臭1立ym p0$1fpowaniu reklam1cyjnym, b\dt uzo詹niu lub oie u�anlu
reklamacjl. Sprzcdawca ZAStrZ气a soble m础woMspraw如nil p九edmlotu
reklamacjl w mlejscu j屯o lostalacjl, w cclu dokladncj wery(lkacjl zaJ鲁doo红
血onej przez IOlenta reklamacjL \\/ przypadku odmowy Klicota rcklamacja nic
妞tanie uw屯l�niona.

4. W p叩padku u加1nl臭 re血macjl towar lub j屯o cz�f nal句odcslat n詹詹dres
ii如lbySp九血wcy lub wskazane przez nlcgo mlejscc (chyb鲁，让叩m血WC詹

虹godnll co Inn屯o z KupuJ,cym), w orygln值loym opakowanlu wraz z
rormular众m re血叩cji I dowodu zakupu (paragon flllkalny lub raktura VAT).

5. Uzaane pr. 止z sprzedawc�wady produktu lub j咚0 立tsci :ro血nit 山unitte
ni立wlo己nie,p叨江m妇eniu 己tsci termin realizacji do书dnl.

6. Na czas usunl� 中przcdmlolu rckl詹macjl Kllc.nt jest zobowll!Zany udost�pnif
lokal, w kt6rym znaJdujc slt p吨mlot reklamacjl, j如1叩rudawca byl
zobowi忆any (w ramach typu gwar鱼ncji) lub dobrowolnic podj\l dccyzjf o
naprawie lub wymlanie w lokalu Klienta, us Kliei】towi przysluglwalo takle
uprawnienle w ram息cb u如elonego rod.:iaju炉arancjl,

7. Wymienione wadJJwc produkty lub ich叩cl przecb叫Z'l na wlasno!t
Sp九cdawcy
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如nlc立nla gwanincjl 

Cw复rancja udzlelan• pr.z立 spr.zed鱼we�nie obcjmufc: 

I. produk16w utywanych I powystawowy�h. J• 让U w mom�nclc 刀kupu Kllenl mlal
wt�o stanlc t吐Jego produktu.

2. w也yk6w叩1砬')'Cb p叩,cz.,niowyth do lnstalacjl wodnej, dostarcza11yth w
让虹记 dostar已ane•• one Jedynle cdem tymczasowego pr,:yl\czenla produktu
I dor詹tn忱o sprawdzenla poprawnokl·pracy produktu w zakreslc poboru wody I
nlc mog'l bye u勾叩nc do stal屯o I dlugotrwal屯O przyl\CZCDI詹 produktu do
lnsta.lacjl wodnej. W p叨P皇dku吵ycllll kb w spos6b•pr. 压1.ny zpo叮位ym
•przedawca nJc odpowiada za ew�nlualn� 江kody powslale n• skutok kh
U江l<odzer山（卫lanla pomlcszc众Ii,us1:ll(oditnia ukl詹d6w cltklronikl produktu
itp.)

3. wydck6w, przeclck6w wody spowodowanych nlcwl如wym usz立clnlcnlcm
produktu lub nl•zastosowuJcru m邕lcrial6w uncuhllaj\Cycb (typu sllikon
sanJtarny ltp.), wskaza11ycb w Ins订ukcjl Jcgo montatu.

4. p九tclckow wody spowodowany心血ym podt,czenicm konc6wck wtt)'k6w,
kor虹spustow屯o wody, lampek oiwlctlenlowych ltp. Katdoru.owo w trakclc
montatu produktu n邕1立y bnw屯�nlc sprawdzlt w立ystklt tego typu pot, 己�nil
l odpo叫如lo Jc wyregulow詹c, dokr� 戴J.\• w spos6b unlcmotll呴ill<>'przeclekl
wody.

5. konscrwacjl or立 wymlany cz�kl oraz annych m鱼tcr旧的心ploatacyjnycb
u叩J,cych ZU勾'Ciu w r-rakcle normal吹go u1ytkowa血(b印rla, rolkl, usze及lkl,
suw心，红r6wkl, lamp比叩cl magnetyc:cne. ltp.).

6. 红krania sf� 耽W叩rzncj powlokl prod uktu pow-stalej w wynJku codzienn叩
吐ylkowat山．

7. �cl 让 nkla,旧tcr,g具lck,lamp,红row<k halogenowych, lampck konlrolny�b
oraz lnnych elemen16w, kt6re m吨• bye! wadllwe z powodu zanledbanla lub
nicodpowiedni屯OU扣kowanla.

8. 叮d I us让rck powstalycb w skurek unkodzeii mec缸nlcznych.
9. wad I ustertk po叩talych w叨•nlku wytr\口nla slt<心d6w z u勾tkowantj wody

位lcca sir 1怓owan.lc odpo叭ednlch血r6w) oraz nicwl心lwcj plcl饮nacjl
produk1u.

I 0. nlepopra叩cj pracy batcrll tcrmostaty立ncj (lnny odc:cyt rcmpcrahll')'n比na
W$虹知lku), gdy r61nlea cifolenla ro加立ego wody cleplej I认mncj w lnstalacjl 
przyl\cuniowcj jest witks卫 nit 0,1 hara. 

II. 叩d pow-stalych w skutek zdarze.n losowych lub sn, wytsz, (叩. skok1 napi仁比
przepl�cl• steel clcktryc:cneJ, 山如rol切， korozje I lnne wynJ虹hce z wlaklwokl
urL'!dzc6 wodnyob I elcktry立nych).

12. :cnl江立cnl• b礼tu江kodz<nl• produktu lub J屯0已id w trakcle tranipo叩．

instalacji pr:i:yll\CZCniowej jest wlfks7.a nit 0, I b釭詹．

11. wad powsl篇lych w skutek zdar社losowych lub sU小 “如斗(np. skokl
noplfcla, przcpl�cl雄 slccl elcklryczncj, elektrol历y, korozjc I lnnc
wynlkaJ'lce :i: wlaiclwokl ur气中勾io wodnych i elektry立nych).

12. znlszneni域 b礼i. uszko如nl扯 prod.uktu lub j屯o c-,fkl w trakcie
transportu.
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C:warancl鲁 rracl wa加11��-,,powodu: 
) • utylkow童nla I konserwacjl produktu ,w spo劝b spruany x tns1rukcJ• produktu 

oraz warunkami gwarancjl身

2. lnstalacjl I naprawy produktu pr. 也 osoby do t屯o nlcuprawnionc, w
江立氓61叫ci w 石kresle podhta.en do sieci�, 心tryem<j (wymagane jest
po1wlerdzenl0 pr,ygo1owa血przyh1cza do sled elek廿ycznej prLez eleklryka z
odpow沁lnlmi 叩九叩lenlaml b\dt auto叮功W澹ny punk1 scrwlsowy sprzedawcy); 

3. pr: 叮l11czcnla produktu do Inst山cjl dcktry立ncJ nl口拟odncj 众＄四flk鱼cJ11.
normy PN-lEC 603仕7-70L, doly立�cej mi口心oiowej inst盒laoji delctry立nej
(pomles血cnl舅 wyposa初nc w wannt ,lub/1 bascn nalrysko叮）；

4. samodr.ldnycb ingcrcncji w produkt ,,. 立 j屯o przer6坎k,zwlanc乙真 w ukladach I
elementarh cl心try口nych (pompy, p鲁.nelc stcrowanla, tcrmlnalc stcruJ,ce lrd.).

5. u立ko妞6m妞anlcznycb, term! 己nycb,cbeml己nycb or立 nnle立y立立c血z
咖y utytkownika.

6. ws饮lklch lnnych uszkO<比en powscatych :t winy utytkownlka. 
7. unko如II lub ullerek powstalycb w wynlku nieprzestr. 乙eganla zuad

prawldlowej c比ploatacjl produklu wymlenlonycb w lnstrukcjl o切lu&l,a t真心
叩kowa血produktu nieigodnie z j叮o p九立na己eniem令

8. nlewla红I屯o 1r1n1portowanla prod11ktu (:r.alec扁由transport w orygln值lnym
opakowanlu, w pozycji zgodnej z Jcgo p九立..立enlcm).

Uw•gi koncowe 
1. Wszclkie n1prawy nie podl叩詹i\<"gw星rancji tub pogwarancyjne•'l platne

wedlug cen.nllut sprz血wcy.
2. Naprawy炉arancyjne mog�byf dok&nywane jedynle prz立 AUIOl")'ltOW鱼ne

Punkty�r呴owe (APS) sprzedawcy.
3. Wprzyp真dku ugubitnia karty严arancyjntj sprzedawc复 nie叮ilawi晨 jej

dupllkalu.
4. Kart编 Cwarancyjna jest w诅tna.j血wldnlejcn邕血j plcet4t.k昌 I podpls 

sp九edawcy I po血da ona 立y1clnlc, 吓rpc,lnioncrubrykl, be-�zmlan Is比dlen
dokonywanych prz立 Klleota.

5. Wprzyp鲁dku nicuz急sadnlon叩o zglo还nia reklamacyjn氓o Kllent po历｀｀
k如Ip九ej立du or立 Zl")'ellt10W鲁ncgo "'Y"•i:ro血nla pr1cow·nik6w lub
P九edstawlclell scrwlsu spr,cdawcy.

6. Odmowa zwrotu koszt6w, o kt6rycb mow谒 powytej powoduje utratt gwarancjl.
7. Ochrona 2w1rancyjn1 o比jmujc叩�cmic o切ur贮＂可pospolilcj Polskicj.
8. Sprud蠡wca nit pono,i kos邧w dcmonl立u lub unkod如i鱼 elcmcn16w

Uln出血J4cycb dosltP do wyrobu (op. glazury, elemcnt6w zabudowy produktu
ltp,) anl kos讥w przywr伈enla tych elemenl6w do stanu poc�lkow屯o po
n鲁pra,吹贮varancyjncj.

9. KupuJ,cemu nle przyslugujc w ram止h gwarancJI prawo do rosztunla o
ponowny mon1立 wymienioncj tub n■prawionej cz�d produktu, o ilc w
moment-le zakupu气U ta nle stanowila J叩o lntei:ralnej calokl.

10. Firm臭 CCP lnternatiooal Sp立o. 2急str,,ga sobie prawo do wprowadzenla zmlan
w produ.ktach.

11,Szumy即d�u pracy bydrom■ntu(wanny tub k心iny)nic�podslaw• do 
reklam釭II.

Cw•n•cj• oi• •YI气C九 •i• °""佩la• HI•i•nwio幻2叩nnidkup中c气0
吓五k•J�C)·<�t pn龟沁o霄 rtkojmi ,a ncl)·ntcl)" spn心••i•
l >1•w• Kod•ks C:1示lay, dJ,1a 23 "'""'中1964 r.
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KARTA GWARANCYJNA SAVANA 

P心ukt:

M如：

父>et•心i,cv,.

P沁口ct spned•J�ceso; 

AkceptuJtw雷runkl gw•r.,ncjl 

o., .. p,,. 中tv

PRO DU KT, ••• 一一一一........一·一一一一..一·一..
MODEL ..... 一一一.............一.....一·

DATAZGLOSZENIA 

ZAXRES NAPRAWY: 

：总产严:::::一二=:::二勹．＿
＿，．

二-
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Podpls kll•nta 

PIECZ�t I PODPIS 



RODUKT •••• 一··- ,,_,_,,.,,,_,_, 心...
MODEL-....................... 一....................... 归

DATA ZGlOSZ£NIA. 与........... -........... -•••• 

ZAKRES NAPRAW干

DATA N心RAWY... 一......... 一........................一.... PIE氓CIPODPIS
SERWISU ... - .. 一 … 一一·一一·

PROOU灯-心·-·
MODEL一........... _......... • ........ 

OATA ZGlOSZENIA .............. _仁........ 

ZAXRES NAPRAWY: 

DATA NAPRAWY一一..一一一...-................... PIECZl;t I PODPIS 
SERWISU .. 一.....一...............·-··--·-·...... 一....一.._ .... 一一一........ 
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