
 
 
 

MASSZÁZSKÁD HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
 

 
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 termék értékesítőjéhez! 

 
MASSZÁZSKÁD BEÉPÍTÉSEKOR/ÜZEMELTETÉSEKOR A KÖVETKEZŐKRE FIGYELJEN! 

 
A kádat nem szabad az állítható lábak nélkül a felső pereménél fogva rögzíteni, illetve NE EMELJE a 
masszázskádat az oldalán futó csőhálózatnál vagy a kapaszkodóknál!  
 
Az elektromos alkatrészek beüzemelése vagy karbantartása csakis áramtalanított és száraz közegben 
végezhető, vagyis a kádban nem lehet víz az ilyen jellegű karbantartás idején! 
 
A szivattyú helyét és magasságát megváltoztatni tilos! Mielőtt vízzel töltenék fel a kádat, gondosan tisztítsa 
meg a felületét. 
Amennyiben a masszázskád hosszabb ideig üzemen kívül volt, ajánlatos a rendszert megfelelő fertőtlenítőszert 
tartalmazó oldattal megtölteni és kb. 10 percig járatni. Vízleeresztés és átöblítés után a rendszer ismét 
használható. 
 
A masszázskád használata során ne alkalmazzon habfürdőt, mert az tönkreteheti a rendszert azáltal, hogy 
eltömítheti a szivattyúkat. 
Minden bekapcsolás előtt ellenőrizze a hidromasszázs fúvókák helyzetét, mert amennyiben azok felfelé 
irányított állapotban vannak, nem megfelelő vízszint esetén a víz kilövell a kádból! 
A világítással ellátott kádak esetében tilos a világítótest keretének meglazítása!  
Ne takarja el a szívónyílást védő takaróelemet, mert ezáltal elzárja a szivattyú elől a vizet, ami a motor 
károsodását eredményezi. 
A gyártóval/garanciaviselővel történő előzetes konzultáció nélkül tilos a masszázskádon történő bárminemű 
átalakítás! Ellenkező esetben a termék elveszíti garanciáját. 
 
 

 MASSZÁZSKÁD MŰKÖDTETÉSE 

 
A masszázskád használatakor ügyeljen arra, hogy a vízszint a fürdőkádban a legmagasabbra szerelt fúvóka 
felett legalább 3 cm-rel legyen. Az áramlás ereje a kád peremén elhelyezett ún. levegőregulátorral 
szabályozható. 
 
A hidromasszázs/vízmasszázs indítógombjának megnyomásakor a kád oldalába épített szívónyíláson keresztül a 
vízszivattyú beszívja a vizet, majd a csőhálózaton keresztül a kád oldalába és a hátrészhez beszerelt nagyobb és 
kisebb méretű vízfúvókákon át masszírozó hatást elérve nagy nyomással visszajuttatja a fürdőkádba. Ez a 
keringés a vízszivattyú kikapcsolásával leáll. 
 
A pezsgőfürdő/levegőmasszázs indítógombjának megnyomásakor a kád aljába szerelt levegőfúvókákon 
keresztül a levegőkompresszor segítségével nagy nyomással légbuborékok jutnak a fürdőkád vizébe. A 
pezsgőfürdő a levegőkompresszor kikapcsolásával leáll. 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
    BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ 

 
A kád beépítését kizárólag a kőművesmunkák befejezése, a víz és lefolyó csatlakozások előkészítése, valamint 
az elektromos vezetékkel történő kiállás után végezzük el!  
Javasoljuk a kád alatt az aljzat és a falak teljes burkolását a sík és pormentes felület érdekében!  
 
 
Amennyiben a kád elő- illetve oldallappal felszerelt:  a fürdőkád vízszintbe állítása és megfelelő helyre 
igazítása, a lefolyó, a víz (amennyiben kádra szerelhető csapteleppel rendelkezik) és az elektromos vezetékek 
bekötése után az előlap ill. oldallap felszerelhető. Ezek után a masszázskád használatra kész. 
 
Amennyiben a kádat körülfalazzák: ajánlott a kád vízszintbe állítása és megfelelő helyre igazítása a falazás 
előtt. Befalazás és burkolás esetén az elő- vagy oldalfalon minden esetben szerelőnyílást kell biztosítani a 
lefolyó illetve a motorok hozzáférhetősége miatt. Ennek ajánlott legkisebb mérete: 300 x 300 mm.  
Gondoskodni kell egy legalább 10 cm2–es szellőzőnyílásról is, mely ráccsal ellátott. 
A kád beépítését úgy kell elvégezni, hogy esetleges meghibásodás esetén a fürdőkád a burkolat megsértése 
nélkül kiemelhető legyen! A gyártó nem felelős az esetleges bontási és egyéb munkálatok kártérítéséért.  
 
 

 
ELEKTROMOS BEKÖTÉS 

 
A hidromasszázs kád elektromos bekötését csak szakképesített villanyszerelő végezheti, egyben kötelezően 
igazolja a jótállási jegyen a kád szakszerű elektromos beüzemelését! 
A berendezést külön egy 16 A automata által biztosított saját áramkörön keresztül kell bekötni, amely 30 mA-
os áramvédő késleltetővel (FI relé-l) van ellátva.  
A bekötéshez használandó vezeték CYKY 3 x 2,5 mm. A vezetéket az aljzat fölött 300 mm-re a fürdőkád 
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 és az üzembe helyezést 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 érintésvédelmi szempontból nem lehetnek 
elérhetőek az éppen a kádban tartózkodó személy számára! 
 

 
 

VÍZ BEKÖTÉSE 
 

Amennyiben fali kádtöltő csaptelepet használ, a hideg-meleg vízkiállást egymástól 150 mm-re szerelje a kád 
pereme felett 150 mm magasságban. A csaptelep elhelyezését a gyártó által megadott technikai rajz alapján 
határozza meg.  
Kádperemre szerelhető csaptelep vásárlásakor a hideg-meleg vízkiállást egymástól 150 mm-re, a fürdőkád 
alatt, a padlótól 150-300 mm-re helyezze el, lehetőség szerint a kádperemre szerelhető csaptelep közelében. 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

KARBANTARTÁS 
 

A kád tisztításához ecetes vizet vagy ecetes folyékony tisztítószert ajánlunk, súrolópor vagy egyéb más 
folyékony súrolószer használata tilos! 
Keményebb víz esetén gyakoribb tisztításra lehet szükség, a foltos felületet szarvasbőrrel érdemes áttörölni. 
Festékoldó, aceton, toluen, szintetikus lakk, szerves oldószer használata tilos, mert tönkreteszi a kád 
struktúráját és ez a garancia elvesztését eredményezi. 
 
A fúvókák és csőrendszer tisztítása: töltse fel a fürdőkádat meleg vízzel és a megfelelő keverési arányban 
adagoljon hozzá rendszertisztító folyadékot, ecetet vagy kevés (kupaknyi) klór tartalmú nem habzó 
készítményt. Indítsa el a rendszert, járassa kb. 10 percig majd eressze le a fürdőkádból a vizet. Ezután töltse fel 
újra a fürdőkádat tiszta hideg vízzel és 5 perc járatás után engedje le a vizet. 
 

 
 
Kapcsolat:  TRIÁSZ-CONSULT KFT 
  1064 Budapest, Podmaniczky u. 57. II./. 14. 
  info@masszazskadak.hu 
  06-70-281-6960 
  06-30-866-5957 
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