
Překlad z jazyka polského

NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ

DELOS
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NÁVOD NA INSTALACI SPRCHOVÉHO PANELU

SPRCHOVÝ PANEL

PRVKY SPRCHOVÉHO PANELU
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INSTALACE OVLÁDACÍHO PANELU KABINY
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INSTALACE BATERIE
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INSTALACE PŘIPOJOVACÍCH HADIC
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INSTALACE HYDROMASÁŽNÍCH TRYSEK 
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SPRCHOVÝ PANEL S PŘÍSLUŠENSTVÍM
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NÁVOD K INSTALACI STŘÍŠKY (HORNÍ KRYT)
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Překlad z jazyka polského

1. - REPRODUKTOR; 2. - VENTILÁTOR; 3. OSVĚTLENÍ; 4. - KRYT VENTILÁTORU A REPRODUKTORU

Pro nainstalování horního osvětlení, je třeba ho vložit do otvoru z vnitřní strany stříšky, následně
pomocí připojené tenké destičky přišroubovat z vnější strany.

UPOZORNĚNÍ!!!
Aby nevytekla voda z kabiny, je třeba:
a) instalovat kabinu na ideálně rovným základě podlahy a stěn
b)  utěsnit  silikonem místo  spojení  vaničky  s  kabinou  a  stěn  kabiny,  vertikálního  panelu  se  stěnami  kabiny,
popřípadě spojení kabiny se stěnou a sifonu s vaničkou, odtoku vody ze sifonu

Nářadí nezbytné pro montáž kabiny: šroubovák s křížovou koncovkou, šroubovák s plochou koncovkou, klíč s
očkem 7, nastavitelný klíč,  vrtačka,  vodováha, pistole  na silikon, silikon, nůž.  Spotřební materiály (silikon) a
připojovací hadice k vodě si klient kupuje na vlastní náklady.
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Překlad z jazyka polského

Upozornění!!! Je důležité, aby veškerá připojení elektrických kabelů byly označeny stejnými grafickými symboly,
např.:

Symbol diodového osvětlení z 
ovládacího panelu by měl být 
připojen k identickému symbolu na 
stříšce kabiny nebo transformátoru.

Symbol horního osvětlení z 
ovládacího panelu by měl být 
připojen k identickému symbolu na 
stříšce kabiny nebo transformátoru.

Upozornění: Zařízení musí být instalované v souladu s platnými předpisy týkajícími se elektrických instalací.
Elektrická  přípojka  musí  být  řádně  zabezpečená  proti  vodě  a  vlhkosti.  Elektrická  přípojka  by  měla  mít
zabezpečení ve formě proudového chrániče (RCD) s jmenovitým proudem, který nepřesahuje 30 mA. Dodatečně
napájecí obvod musí být vybaven bipolárním vypínačem pro odpojení napájecího zdroje kabiny
Upozornění: Kabina může být připojena k trvalé instalaci místnosti pomocí hermetické elektroinstalační krabice s
třídou odolnosti IPX4.
Upozornění: V případě připojení kabiny k vodní instalaci je třeba použít ohebné připojovací hadice v kovovém
opletení. Hadice by měly být ukončeny matkami s vnitřním závitem 1/2". Doporučený nominální průtok hadice
činí 15l/min; doporučený nominální maximální provozní tlak hadice činí 10bar.
Elektrické připojení kabiny by mělo být umístěné v zóně, kde nebude vystaveno přímému působení vody.

Varování týkající se systému elektrického napájení:
1. Systém ovládání obsahuje transformátor, který pracuje v systému napájení kabiny. V případě poruchy, může 
být vyměněn za stejný nebo jiný bezpečnostní transformátor v souladu s normou PN-EN 61558-2-6. Elektrické 
parametry (např. U2N 12V), konstrukční parametry krytu (např. třída ochrany IP), a také konstrukční parametry 
stejného transformátoru (tzn. galvanická separace sekundárního a primárního okruhu, tepelná ochrana) se musí 
shodovat.
2. Je zakázáno provádět vlastní úpravy nebo opravy systémů řízení.
3. Systém napájení elektrických obvodů je přizpůsobený k napájecímu napětí SELV 12V. Je zakázáno tento 
systém připojovat ke zdroji napětí 12V, který nesplňuje požadavky zdrojů SELV.
4. Bude-li napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn celý transformátor, včetně napájecího vodiče.
5. Veškeré opravy týkající se systému napájení je třeba provádět ve specialistické servisní firmě.
Upozornění: Schéma elektrické instalace a detaily týkající se požadavků, které musí splňovat trvalá instalace 
místnosti, se nachází v další části návodu
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Překlad z jazyka polského

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

1. Každý model sprchové kabiny má horní sprchu s 1 typem proudu vody, tzv. Sprchový proud.

2. Sprchové sluchátko:
Každý  model  sprchové  kabiny je  vybaven  ruční  sprchou  ve  formě  sprchového  sluchátka.  V závislosti  na
modelu, sprchové sluchátko muže mít od 1 do 7 druhů proudu vody.

1.  - smíšený (sprchový+ jehličkový); 2. - měkký; 3. - sprchový; 4. - hydromasáž; 5. - smíšený (sprchový +
hydromasáž); 6. - jehličkový; 7. - smíšený (sprchový + měkký)

Otočením pohyblivé částí sluchátka lze dosáhnout požadovanou formu proudu vody.

3. V závislosti na modelu jsou použity dva druhy masírujících trysek: s a/nebo bez možnosti nastavení směru
proudění vody.
Trysky,  které  mají  nastavení   směru  proudění  vody,  mohou  být  směřovány  v  závislosti  na  požadavcích
uživatele.  Je  třeba  opatrně  otočit  trysky  takovým způsobem,  aby směřovaly  na  tu  část  těla,  která  má  být
masírovaná.

4.  Obsluha masážního přístroje chodidel:
Chcete-li použít funkci masírování chodidel, je třeba sundat masírovací přístroj ze stěny kabiny, postavit ho pod
chodidly, nastavit variantu masírování chodidel pomocí funkčního přepínače a pustit vodu pomocí mísiče vody.
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NÁVOD K OBSLUZE OVLÁDACÍHO PANELU 

1. Zapnutí/Vypnutí diodového osvětlení
2. Zapnutí/Vypnutí horního osvětlení
3. Zapnutí/Vypnutí ventilátoru
4. Zvýšení hlasitosti rádia
5. Snížení hlasitosti rádia
6. Ruční vyhledávání rádiové stanice
7. Resetovací tlačítko rádia
8. Zapnutí/Vypnutí rádia
9. Zapnutí/Vypnutí napájení

Popis funkcí:
 Zapnutí napájení

Otevřít ventil přítoku vody. Následně stisknout tlačítko zapnutí napájení "POWER". Horní osvětlení se zapne.
V tu chvíli systém je v režimu připravenosti (stand-by) a může provádět další funkce.
 Používání osvětlení (12 VDC)

Po zapnutí systému lze zapnout nebo vypnout osvětlení pomocí tlačítka.
Osvětlení je zapnuté, na displeji se zobrazuje příslušný symbol. Pro vypnutí, opětovně stisknout tlačítko.
 Používání ventilátoru

Přijímání telefonických hovorů
Po zapnutí systému lze zapnout nebo vypnout ventilátor pomocí tlačítka " ". Pokud ventilátor je zapnutý, na
displeji se zobrazuje příslušný symbol. Pro vypnutí, opětovně stisknout tlačítko.
 Použití alarmu

Po zapnutí systému lze zapnout nebo vypnout alarm pomocí tlačítka " ". Pokud uživatel potřebuje pomoc nebo
se nachází v nouzové situaci, může zapnout alarm - reproduktor  vydává chraplavý hlas. Pro vypnutí, opětovně
stisknout tlačítko.
 Funkce digitálního přijímače

Zapnout  radiopřijímač.  Stisknout tlačítko FM/CD, pokud na displeji  se zobrazí  symbol  frekvence,  rádio je
zapnuté. Stisknout tlačítko ladění TUN, a poté tlačítko " ", aby bylo naladěno rádio na uvedenou frekvenci.
Rozsah přijímání je 87 - 108 MHz.
 Nastavení hlasitosti

16



Překlad z jazyka polského

V režimu rádia nebo přehrávače  CD stisknout  klávesu "VOL",  aby byl  zvolen  režim hlasitosti  a  následně
stisknout tlačítko "nebo", za účelem nastavení hlasitosti (v rozsahu 0-10).
 Ukládání rádiových stanic

Pokud je rádio zapnuté, je třeba krátce stisknout tlačítko M, aby byla uložena aktuální stanice. Delší stisknutí
tlačítka spustí automatické ladění. Rozsah frekvence je od 87.0 Mhz do 108.0 Mhz. Stanice jsou ukládány na
kanálech od 1 do 15. Pro zapnutí dané stanice stačí pouze stisknout tlačítko "nebo" a lze vybrat požadovanou
stanici.
 Používání funkce CD

Po stisknuti tlačítka FM/CD se na displeji zobrazí symbol frekvence. Po opětovném stisknutí tlačítka FM/CD se
na displeji zobrazí symbol CD a bude spuštěna funkce CD. Poté je možné poslouchat hudbu z CD.
 Funkce telefonických hovorů

Pokud Vám někdo zavolá, z reproduktoru je slyšet zvonění. Pokud v té době je zapnuté rádio, bude automaticky
vypnuto. Poté se musí použít soupravu handsfree pro přijetí telefonického hovoru. Zatím to účelem je třeba
stisknout tlačítko PHONE " ", přičemž se rozsvítí  dioda a lze hovořit.  Pro ukončení telefonického hovoru,
stiskněte opětovně tlačítko. Rádio se opětovně spustí. 
 Analýza závad

Závady čidla.
Pokud čidlo okolní teploty vzduchu je vypnuté anebo se objevují chybové hlášení Eo.
Pokud v systému se objeví výše uvedená závada, bzučák bude fungovat po delší dobu.
 Používání sauny

Upozornění

1. Elektrická  zásuvka  musí  být  uzemněná  a  vybavená  účinným  přístrojem  zabraňujícím  úrazu
elektrickým  proudem.  Při  instalaci  sprchové  kabiny  je  třeba  dbát  o  správné  a  trvalé  připojení
uzemňovacího vodiče.
2. Elektrická připojení může instalovat kvalifikovaný elektrikář z bezpečnostních důvodů.
3. Je přísně zakázáno připojovat nulový vodič k uzemnění v tři-pólové zásuvce.
4. Anténa FM musí být nastavena v pozici, která zajišťuje optimální příjem.

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Napětí střídavého proudu činí 230V±10%;

Provozní tlak vody činí 01,-0,4Mpa;

Pracovní kmitočet 50Hz;

Napětí v obvodu ovládání 12V;

Výkon generátoru páry 2800-3000W

Napětí proudu osvětlení 12V, výkon<=10W

Napětí ventilátoru 12V, výkon<=2W
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Výkon radiopřijímače <=5W

Výkres Schéma elektrického zapojení

1. Elektrická zásuvka: kabel musí být třížílový o průřezu nemenším než 2,5mm2 a musí mít správné a účinné
uzemnění; zásuvka musí být vybavena síťovým vypínačem, jehož pomocí lze odpojit napětí  po použití
sprchové kabiny.

2. Způsob  zapojení  ventilačního  ventilátoru,  osvětlení,  druhého  osvětlení  a  reproduktoru;  napětí
stejnosměrného proudu ventilátoru činí 12V, výkon nemůže přesahovat 2W. Napětí střídavého proudu v
případě obou osvětlení činí 12V, výkon nemůže přesahovat 10W. Impedance reproduktoru činí ne méně
než 4 Ohmy, výkon nemůže přesahovat 5W.

3. Připojení  rozvodné skříně:  rozvodná skříň musí  být  nainstalovaná ve sprchové kabině pomocí  šroubů.
Otvory na  šrouby nesmí  být  příliš  velké.  Generátor  páry je  vybaven  rádiovou anténou,  která  se  musí
nastavit na místě pro dosažení lepšího signálu.

4. Síťová  zásuvka  musí  být  vybavena  proudovým  chráničem,  který  se  musí  spustit  před  zprovozněním
zařízení. Je zakázáno používat proudový chránič jako síťový vypínač. V případě sériových vad, opravu smí
provést kvalifikovaný elektrikář.

5. Proudový chránič reaguje sekundárně. Uživatel ho musí sám nastavit.
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INSTALACE PŘÍVODU VODY
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POUČENÍ

 Sprchová kabina nesmí být používána v průběhu 24 hodin po instalaci.
 Z bezpečnostních důvodů nedovolte si hrát dětem ve sprchové kabině.
 Je třeba dbát o údržbu dveří sprchové kabiny. V případě vzniku problémů, obraťte se na pozáruční servisní

službu.
 Z bezpečnostních důvodů se nesmí otevírat prudce dveře sprchové kabiny.
 Nedržte se trubek nebo jiných prvků vybavení, protože by mohlo dojít k úniku vody nebo pádu.
 Neopírejte  se  o  skleněné  posuvné  dveře,  protože  by  mohlo  dojít  ke  ztrátě  rovnováhy  v  případě

samovolného posunutí dveří.
 Používání kotlů na bázi okamžitého zážehu způsobuje nesprávný přívod teplé vody. Je třeba prodloužit

dobu přívodu vody, aby bylo umožněno její zahřátí.
 Při používání kotle s okamžitým zážehem, neinstalujte termostatický míchač.
 Je třeba se ujistit, zda vývod je účinný.
 Je zakázáno zakrývat otvory trysek předměty nebo částmi těla.
 Je třeba se ujistit, zda podlaha je čistá a suchá, aby se zabránilo uklouznutí nebo pádu.
 Aby se předešlo nehodám, je třeba se ujistit, že děti a starší osoby používají kabinu/vanu s hydromasáží

pouze tehdy, pokud v blízkosti se nacházejí dospělé osoby.
 Během nastavování teploty vody se nesmí otevírat přívod horké vody.
 Nepoužívejte kabinu s hydromasáží, pokud teplota vody je příliš vysoká. Používejte vodu o teplotě, která

nepřesahuje 38C.

Věnujte pozornost době trvání koupele; v případě zhoršení zdravotního stavu, je třeba okamžitě přerušit koupel a
opustit kabinu.

 Je zakázáno používat alkohol, drogy nebo léky před a během používání kabiny s hydromasáží, protože to
může vést ke ztrátě vědomí.

 Obézní lidé, osoby se srdečními nemocemi, s příliš vysokým nebo nízkým tlakem, s kardiovaskulárními
poruchami nebo osoby trpící cukrovkou a těhotné ženy by se měly poradit s lékařem před používáním
kabiny s hydromasáží.

 Osoby, které užívají léky by se měli poradit s lékařem před používáním kabiny s hydromasáží, protože
některé léky mohou způsobit ospalost, mít vliv na srdce, tlak a krevní oběh.

 Poraďte se s lékařem před používáním sauny.
 Saunu  nesmí  používat  osoby  se  srdečním  onemocněním,  vnitřními  záněty,  infekčními  nemocemi,

epilepsií a syndromem pace-maker.
 Ve sprchové kabině se nesmí kouřit.
 V  době,  kdy  kabina  s  hydromasáží  není  používaná,  je  třeba  odpojit  elektrické  napájení  pomocí

diferenčního tepelného a magnetického chrániče, který se nachází před zařízením. 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
 Hydromasáž by neměla trvat příliš dlouho, zejména v prvním období jejího používání. Postupem času,

doba trvání hydromasáže může být postupně prodlužována, ale vždy se musí přihlédnout k obecné fyzické
kondici. Doporučená doba trvání hydromasáže činí 20 minut (optimální doba pro dosažení požadovaného
výsledku).

 Doba strávena v sauně nemůže přesahovat 20/25 minut.
 Po  ukončení  používání  sauny  je  doporučeno,  aby  osoba  používající  saunu  se  osprchovala  vlažným

proudem vody a energicky utřela a masírovala své tělo. Je doporučeno také použití hydratačního krému.
 Před a po použití  sauny se doporučuje vypít  vodu, ovocnou šťávu nebo tekutiny za účelem doplnění

minerálních látek.  
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ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

 Veškeré prvky kabiny s hydromasáží  musí  být podrobeny velmi  často celkové údržbě.  Je třeba velice
důrazně  dodržovat  uvedené pokyny,  aby nedošlo  ke  zničení  lesku na  akrylových  prvcích  a  kovových
částech.

 Pro každodenní  čištění  je  třeba  používat  měkké  hadříky a  běžné  čistící  prostředky,  které  nezpůsobují
oděrky.

 Nepoužívejte hadříky s obsahem syntetických vláken, drsné houbičky, tampóny s kovovými drátky, čistící
prostředky v prášku a prostředky obsahující brusné látky nebo amoniak, alkohol, kyseliny, aceton nebo jiné
čistící prostředky.

 Vápenatý kal lze odstranit kyselinou citrónovou nebo octem rozpuštěném ve vodě a měkkým hadříkem.
 Doporučuje se instalovat zařízení změkčující vodu, aby se mohlo zamezit usazování kamene v kotli.
 K čištění skel a zrcadel se doporučuje používat výrobky dostupné na trhu, které jsou určeny k mytí oken

(nemohou obsahovat amoniak).
 Pokud na povrchu kabiny se objeví malé oděrky nebo stopy po cigaretách, lze použít jemně zrnitý brusný

papír (zrno 1200#) pro vyleštění těchto míst. Po provedení tohoto postupu, lze namazat malým množstvím
obyčejné zubní pasty nebo leštící pasty a opakovaně vyleštit toto místo měkkým hadříkem, v důsledku
čehož získáme nový čistý a lesklý povrch.

 Armaturu je třeba čistit pravidelně, alespoň 3 krát za měsíc nebo častěji, v závislosti na potřebě.
 Pozlacené nebo chromované prvky nevyžadují příliš časté leštění.
 Nepoužívejte tupé nářadí ani nože pro škrábání povrchu kabiny.
 Vodu je třeba vypouštět okamžitě po koupeli, následně se kabina musí očistit a elektrické napájení je třeba

odpojit.
 Aby kabina udržela po mnoho let stálý lesk, používejte vodu o teplotě nepřesahující 60C.

DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
Výrobek během skladování se nesmí překlápět ani na něj pokládat další obaly.  Výrobek nesmí být skladován
společně s organickými rozpouštědly např. formalin.
Při  dopravě,  balení  s  kabinou  je  třeba  zvedat  a  spouštět  velmi  opatrně,  aby  se  zabránilo  napnutí,  nárazům,
mechanickým otřesům atd.
Pokud kabina nebude používána po delší dobu, je třeba ji osušit a zajistit vhodnou ventilaci, přičemž vzduch by
neměl obsahovat korozivní látky.
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Porucha Možná příčina Řešení
Ovládací panel se nezobrazuje 1. Přerušení napájení

2. Napájení je vypnuté
3. Uvolněné připojení

1. Počkat na opětovné napájení
2. Zapnout napájení
3. Připojit správně vodič

Není zvuk z reproduktoru 1. Uvolněné připojení
2. Hlasitost je příliš nízká
3. Reproduktor je poškozený

1. Připojit správně vodič
2. Nastavit hlasitost
3. Vyměnit reproduktor

Špatný příjem 1. Špatné naladění
2. Špatně připojená anténa

1. Naladit příjem
2. Připojit správně anténu

Osvětlení nesvítí 1. Uvolněné připojení
2. Nefunkční osvětlení

1. Připojit správně vodič
2. Vyměnit osvětlení

Ventilátor nefunguje 1. Uvolněné připojení
2. Ventilátor je zablokovaný
3. Ventilátor je poškozený

1. Připojit správně vodič
2. Odblokovat ventilátor
3. Vyměnit ventilátor

Sprcha  nefunguje  nebo  funguje
špatně

1. Nedostatek vody nebo trubka je
ohnutá
2. Trysky jsou ucpané

1.  Počkat  na  přívod  vody  anebo
vyměnit trubku
2. Vyčistit trysky

Telefon nefunguje Není  telefonická  linka  nebo  je
uvolněné připojení

Připojit telefonickou linku

Nebude-li možno nadále vyřešit problém, kontaktujte prodejní místo nebo firmu CCP International Sp. z o.o.. Je
zakázáno provádět vlastní úpravy na konstrukci nebo úpravy dálkového ovládání.
V takovém to případě firma CCP International Sp. z o.o. nenese jakoukoliv odpovědnost za vady výrobku.

Výrobce si vyhrazuje právo na případné změny dílů nebo funkcí výrobku.
Každý díl je vyroben v souladu s našimi vzory a přesné informace ohledně zásad jejich fungování a používání

poskytuje CCP International Sp. z o.o. [s.r.o.].

Nejsou-li v návodu zahrnuty veškeré možné problémy a situace, obraťte se na místní distributory za účelem
jejich vysvětlení. 

Tento  spotřebič  je  označený,  v  souladu  s  evropskou  Směrnici  2002/96/WE  a  polským  zákonem  o  odpadních  elektrických  a
elektronických spotřebičích, symbolem přeškrtnutého odpadního kontejneru.

Tento symbol informuje spotřebitele, že označený spotřebič po uplynutí doby jeho používání nelze likvidovat odstraněním
společně  z  běžným  domácím odpadem.  Spotřebitel  je  povinen  odevzdat  spotřebič  do vhodné sběrny elektrického  a  elektronického
odpadu.  Do tvoření  systému  sběru  takových  odpadů  jsou  zapojeny obchody s  elektrickým  a  elektronickým  zbožím,  místní  sběrny
takovéhoto zboží i obecní úřady.

Řádná likvidace použitých elektrospotřebičů pomáhá zamezit případným škodlivým dopadům na lidské zdraví a na životní prostředí,
které by mohly být způsobeny přítomnosti škodlivých složek a nesprávným skladováním a likvidaci takového odpadu. 
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Překlad z jazyka polského

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Doba záruky na výrobky

1. Záruka se týká pouze výrobků, které jsou registrované nebo označené prodejcem.
2. Záruka  se  vztahuje  pouze  na vady  vzniklé  z  příčin  spojených  s  výrobkem,  zejména se  jedná  o

výrobní vady a vady materiálů,  z  něhož byl  vyroben produkt.  Na mechanická poškození  během
používání se záruka nevztahuje.

3. Záruka se nevztahuje na chybně vydaná balení z nákupního místa.
4. Záruční doba se počítá od data, kdy klient zakoupí výrobek.
5. Standardní záruční doba pro jednotlivé typy výrobků činí:

 Sprchové kabiny s hydromasáží s funkcí sauny - 2 roky
 Hydromasážní vany - 2 roky
 Klasické sprchové kabiny - 2 roky

Pravidla a postup reklamačního řádu
1. Budou-li zjištěny vady výrobku před nebo po jeho instalaci, je třeba neprodleně přerušit montáž

nebo produkt nepoužívat a závadu oznámit prodejci.
2. V případě, že výrobek (nebo jeho část) se pokazí nebo přestane správně fungovat v záruční době,

prodejce  je  povinen  opravit  výrobek  (díly),  a  pokud  to  není  možné,  je  povinen  jej  vyměnit  (s
přihlédnutím k podmínkám vyplývajícím z uděleného typu záruky).  Záruční  opravy mohou být
prováděny pouze a výhradně servisem prodejce nebo ním oprávněnými osobami.

3. Veškeré  reklamace týkající  se  skrytých vad,  záruční  reklamace a  ostatní  se  podává písemně na
reklamačním formuláři (s dodržením podmínek v rozsahu podávaní reklamací v ním obsažených, a
také  na  záručním  listu).  Reklamace  se  podává  přímo  v  nákupním  místě  nebo  je  zasílaná
doporučenou  poštou,  faxem  nebo  e-mailovou  poštou  na  adresu  prodejce.  Prodejce  je  povinen
posoudit reklamaci v průběhu 14 pracovních dnů ode dne jejího podání a je povinen informovat
klienta  o  dalším  reklamačním  postupu  nebo  uznání  anebo  zamítnutí  reklamace.  Prodejce  si
vyhrazuje možnost kontroly předmětu reklamace na místě jeho montáže, aby oprávněnost stížnosti
klienta mohla být důkladněji prověřena. Nebude-li klient s tím souhlasit, na reklamaci nebude brán
zřetel.

4. V případě, že reklamace bude uznaná, je třeba odeslat zboží nebo jeho část na adresu sídla prodejce
nebo na místo ním určené (ledaže prodejce se dohodl jinak s Kupujícím). Zboží musí mít originální
balení včetně reklamačního formuláře a dokladu o zakoupení (fiskální účtenka nebo faktura DPH).

5. Pokud prodejce  uzná  vady  výrobku nebo jeho  části,  tyto  vady  budou  odstraněny  neprodleně  v
průběhu 48 hodin.

6. Klient je povinen zpřístupnit budovu, ve které se nachází předmět reklamace, pokud prodejce byl
povinen (v rámci typu záruky)  nebo dobrovolně rozhodl  opravit  nebo vyměnit  tento předmět v
budově klienta, zatímco klient měl na to právo v rámci udělené záruky. 

7. Vyměněné vadné výrobky nebo jejich díly se stávají majetkem prodávajícího.
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Překlad z jazyka polského

Omezení záruky

Záruka, kterou uděluje prodávající, se nevztahuje na:

1. používané  výrobky  a  výrobky  stažené  z  výlohy,  pokud  Klient  ve  chvíli  nákupu  věděl  o  stavu
takového výrobku.

2. ocelové  připojovací  hadice k vodní instalaci,  dodávané v sadě -  jsou dodávány pouze za  účelem
dočasného připojení výrobku a kontroly řádného provozu výrobku, pokud se jedná o spotřebu vody.
Výrobky nemohou být používány k trvalému a dlouhodobému připojení k vodní instalaci. Budou-li
výrobky použité v rozporu s výše uvedeným, prodejce nenese odpovědnost za případné škody vzniklé
v důsledku jejich poškození (záplava místnosti, poškození systémů elektroniky výrobku atd.).

3. vytékaní a únik vody způsobeny nevhodným těsněním výrobku nebo v důsledku toho, že  nebyly
použity těsnící materiály (typu sanitární silikon atd.), které jsou uvedeny v návodu k montáži.

4. únik vody způsobeny uvolněným připojením koncovek hadic, výpustem vody, osvětlením atd. Během
montáže  výrobku je třeba pokaždé kontrolovat  veškeré typy připojení a nastavovat je vhodným
způsobem, tzn. dotažením, které zabraňuje úniku vody.

5. údržbu a výměnu dílů a jiných provozních materiálů, které se opotřebovávají při běžném používání
(baterie, válce, těsnění, žárovky, lampičky, magnetické části atd.).

6. oděrky na vnějším povrchu výrobku, které vznikají v důsledku běžného používání.
7. skleněné části, zrcadla, držadla, lampy, halogenové žárovky, kontrolní lampičky a jiné prvky, které

mohou být vadné v důsledku nedbalosti či nesprávného použití.
8. vady a závady vzniklé v důsledku mechanického poškození,
9. vady  a  závady  vzniklé  v  důsledku osazovaní  se  kalu  z  užitkové  vody  (doporučuje  se  používání

vhodných filtrů) a nevhodné péče o výrobek. 
10. nesprávné  fungování  termostatické  baterie  (odečet  teploty  se  liší  od  ukazovatele),  pokud  rozdíl

provozního tlaku teplé a studené vody v připojovací instalaci činí více než 0,1 bar.
11. vady vzniklé v důsledku náhodných události nebo vyšší moci (např. změny napětí, přepětí elektrické

sítě, elektrolýza, koroze a jiné události vyplývající z vlastnosti vodních a elektrických zařízení).
12. zničení nebo poškození výrobku anebo jeho části během dopravy.

Záruka zaniká v důsledku:
1. používání a údržby výrobku v rozporu s návodem k použití a záručními podmínkami.
2. montáže  a  opravy  výrobku  neoprávněnými  a  nekvalifikovanými  osobami,  zejména  v  rozsahu

připojení k elektrické síti (je požadováno, aby elektrikář potvrdil přípravu připojení k elektrické
síti.  Elektrikář musí být držitelem příslušných oprávnění nebo výše uvedené činnosti smí provést
servisní firma prodejce);

3. připojení výrobku k elektrické instalaci, která je v rozporu se specifikací normy PN-IEC 60364-7-
701, týkající se bytové elektrické instalace (místnosti s vanou a/nebo bazénem);

4. vlastního zásahu do produktu nebo provádění jeho úprav, zejména pokud se jedná o systémy a
elektrické součástky (čerpadla, ovládací panely, řídicí terminály atd.).

5. mechanického, termického, chemického poškození a znečištění vinou uživatele.
6. veškerých jiných poškození, která vznikla vinou uživatele.
7. poškození nebo závad vzniklých nedodržením zásad řádného provozu výrobku, které jsou uvedeny v

návodu k obsluze, a také používáním výrobku v rozporu s jeho určením. 
8. nesprávné přepravy výrobku (doporučuje se, aby přeprava se uskutečňovala v originálním balení, v

poloze, která je shodná s jeho určením).
Závěrečné poznámky
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Překlad z jazyka polského

1. Veškeré opravy, na které se nevztahuje záruka nebo pozáruční servis, jsou zpoplatněny dle ceníku
prodávajícího.

2. Záruční opravy může provádět pouze autorizovaná servisní firma (APS) prodejce.
3. V případě ztráty záručního listu, prodejce nevystavuje jeho duplikát.
4. Záruční list je platný, pokud se na něm nachází razítko a podpis prodejce a má čitelné vyplněné

kolonky. Klient v něm nemůže provádět změny a škrtat údaje, které jsou jeho součástí.
5. V případě, že Klient podá neoprávněnou reklamaci, pokryje náklady za dojezd a paušální odměnu

zaměstnanců nebo zástupců servisu prodávajícího.
6. Pokud Klient odmítne pokrýt tyto náklady, platnost záruky bude ukončena.
7. Záruční ochrana platí výhradně na území Polské republiky.
8. Prodávající nenese náklady za demontáž nebo poškození prvků, které brání v přístupu k výrobku

(např. dlažba, prvky krytu výrobku atd.) ani náklady za obnovení těchto prvků do původního stavu
po záruční opravě.

9. Kupující  v  rámci  záruky  nemá právo na  opětovnou montáž vyměněného nebo opraveného  dílu
výrobku, jestliže v době nákupu netvořila tato součástka jeho nedílný celek.

10. Firma CCP International Sp. z o.o. [s.r.o.] si vyhrazuje právo na zavedení změn na výrobcích.
11. Hlučnost během provozu hydromasáže (vany nebo kabiny) není důvodem k podání reklamace.

Záruka  nevylučuje,  neomezuje  ani  nepozastavuje  práva  Kupujícího  vyplývající  ze  zákonných
záručních práv v rozsahu vad prodaného zboží. Občanský zákoník ze dne 23. dubna 1964.

25



Překlad z jazyka polského

ZÁRUČNÍ LIST 

Výrobek:

Model:

Prodejce:

Razítko prodávajícího:

Souhlasím s podmínkami záruky

Datum prodeje Podpis klienta

VÝROBEK

MODEL

DATUM OZNÁMENÍ

ROZSAH OPRAVY:

DATUM OPRAVY

RAZÍTKO A PODPIS SERVISU

26



Překlad z jazyka polského

VÝROBEK

MODEL

DATUM OZNÁMENÍ

ROZSAH OPRAVY:

DATUM OPRAVY

RAZÍTKO A PODPIS SERVISU

VÝROBEK

MODEL

DATUM OZNÁMENÍ

ROZSAH OPRAVY:

DATUM OPRAVY

RAZÍTKO A PODPIS SERVISU
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