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1. ÚVOD
CZ

Vážený zákazníku,
Děkujeme Vám, že jste zakoupili výrobek firmy RIHO, a přejeme Vám mnoho bezstarostných let a potěšení
s výrobkem.
V této příručce pro uživatele je krok za krokem popsáno, jakým způsobem je kabinu třeba sestavit a jaké předpisy
a normy je třeba dodržovat v zájmu prodloužení životnosti výrobku. V příručce je rovněž popsán způsob používání
a údržby parní kabiny. Objeví-li se přesto případné problémy nebo poruchy, doporučujeme, abyste vždycky nejdříve
nahlédli do této příručky, jelikož je v ní popsána již celá řada charakteristik a řešení.
Parní kabiny jsou k dodání v následujících variantách:
Majestic A
s vaničkou bez panelu (nízká)
Majestic B
s vaničkou s panelem (vysoká)
Majestic C
bez vaničky
Tato parní kabina je vyrobena zcela v souladu s předpisy platnými v rámci EU i s příslušnou národní legislativou v dané
oblasti.
Odpovědnost dodavatele není zaručena a neplatí v případě, že nejsou dodrženy následující podmínky.
Montáž parní kabiny musí být provedena pouze odbornou firmou, jejíž pracovník je držitelem příslušných osvědčení.
Montáž parní kabiny a její instalace musí být provedena dle návodu a pokynů uvedených v tomto návodu.
Doporučujeme, aby instalace byla provedena odborným servisem RIHO. V případě realizace montáže servisem RIHO
CZ, je nutné zajistit před příjezdem servisu RIHO CZ, instalaci sprchové vaničky, dle montážního návodu. Sprchová
vanička, v době přejezdu servisu RIHO CZ, již musí být schopna plného zatížení, resp. všechny technologické lhůty pro
dosažení všech požadovaných vlastností instalačních materiálů pro instalaci sprchové vaničky musí být splněny,
v případě nesplnění výše uvedeného nese plnou odpovědnost a veškeré náklady spojené s nerealizováním montáže
objednavatel montáže. Servis RIHO CZ nenese za vady vzniklé při instalaci sprchové vaničky žádnou odpovědnost.
Instalatér musí na vlastní odpovědnost překontrolovat řádné provedení přípravy elektrických instalací a rozvodů vody.
V případě nesprávné funkce parní kabiny je třeba, aby se UŽIVATEL obrátil na nejbližší SERVISNÍ STŘEDISKO
FIRMY RIHO.
Během používání parní kabiny je zakázáno se dotýkat elektrických přístrojů, jakkoliv s nimi manipulovat
anebo je používat. Nedodržení těchto bezpečnostních opatření může mít za následek vážné nebezpečí pro
UŽIVATELE.
Výrobce si vyhrazuje právo na ukončení výroby určitých modelů anebo provedení změn, aniž by musel tuto skutečnost
předem oznámit a aniž by byl povinnen tyto změny rovněž provést u již dříve dodaných výrobků. Výrobce rovněž
neodpovídá za případné chyby vzniklé při přepisu nebo tiskové chyby.
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2. STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST
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V důsledku práce se 2 fázemi a 2 nulovými vodiči
musí být elektrická instalace k tomu příslušně
vybavena ve Vaší rozvodné skříni.
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PŘÍPRAVA ELEKTROINSTALACE (E)
Parní kabina Majestic Prof je vybavena dvěma
elektrickými skříněmi a elektrickým kabelem o
délce 1 až 1,5 m (L1+L2+N1+N2+PE) viz čl. 3.
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO
ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ. Maximální příkon
parní kabiny je 6 kW. Elektrický kabel musí být
trvale a vodotěsně připojen na elektrickou síť v
souladu s platnými předpisy a normami ČSN.
Parní kabina musí být uzemněna na principu
vyrovnání potenciálů.

nebo

Majestic C: 222cm

PŘÍPRAVA PŘÍPOJKY VODY
Přívodní trubky pro přívod teplé (H) a studené
(C) vody do parní kabiny musejí vyčnívat 1,5 cm
nad obklady a musejí mít vnější závit 3/4”.
Během instalace kabiny budou připojeny
pomocí ohebných nerezových hadic
s koncovkou se závitem 3/4” ke směšovači
studené a teplé vody, který je instalován na
zadní straně technického panelu. Tyto ohebné
hadice jsou součásti dodávky.
Žádná vedení nesmí být instalována na
obkladech.
V oblastech, kde se vyskytuje tvrdá voda, je
vhodné nainstalovat filtry změkčující vodu.

B

A

Majestic A: 226.5cm

-

Ruční sprcha
Hlavová sprcha
Skotské střiky
Vertikální trysky
Turecká parní lázeň
Termostatická baterie GROHE s
dvoupolohovým ovládacím kohoutem
Elektronický ovládací panel
Osvětlení
Rádio (AM, stereo FM)
Alarm
Audio vstup

Majestic B: 236cm

-

CZ

V tomto návodu je popsána parní kabina
Majestic Prof s následující výbavou:

9,5

PŘÍPRAVA ODPADU V PODLAZE PRO
VANIČKY
Vaničky jsou vybaveny odtokem se sifonem.
Odpad v podlaze musí být připraven ve
vzdálenosti přibližně 40 cm od středu odpadu
vaničky. V takovém případě je zajištěn optimální
odtok vody z vaničky.
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120

Majestic 90x140 (rozměry v cm)

R/D
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Příprava externí (centrální) antény:
Připojení externí (centrální) antény (vodotěsné)
je nezbytné k zajištění dobré kvality zvuku a
příjmu více rozhlasových stanic.
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UPOZORNĚNÍ: Pro správnou funkci parní
kabiny je zapotřebí:
? Tlak teplé a studené vody od 1,5 do 3 barů,
doporučujeme alespoň 2 bary.
? Přívod čisté vody (bez písku, rzi, atd.).
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Při přípravě Vaší koupelny je nutné vzít v úvahu následující připojovací body a vrtání otvorů.
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C
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(2 fáze + 2 N)
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Pravé provedení (R)
Majestic 90x120, 90x140
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Upozornění:
Za panelem je nutné
umístit odpad pro
vypouštění parního
vyvíječe. Kromě toho je
potřeba nainstalovat
odpad pro vlastní kabinu.

Levé provedení (L)
Majestic 90x120, 90x140
CAI = externí (centrální) anténa
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Parní kabina Majestic Prof patří mezi zařízení ve třídě
bezpečnosti „I“.
Kabina musí být stabilně připevněna a trvale připojena
k elektrické síti a uzemnění na principu vyrovnání
potenciálů.
Verze Prof je vybavena funkcemi, které je možno
naprogramovat pomocí elektronického ovládání.

Po výstupní kontrole jsou parní kabiny demontovány, aby
se mohly snadno přepravovat a dopravovat na místo
ur č ení. Proto ješt ě p ř ed montáži doporu čujeme
zkontrolovat veškeré části parní kabiny, jelikož na
případné závady ohlášené po instalaci nebude brán
zřetel.

Elektroinstalace (uzemnění, příkon, atd.) musí být
v souladu s platnými předpisy a normami (ČSN).
Typ Prof je třeba zapojit k elektrické instalaci
vybavené proudovým chráničem s vybavovacím
proudem 30 mA.

BEZPEČNOST BĚHEM MONTÁŽE
Aby se předešlo poškození vaničky, případně ucpání
odtoku vody nečistotami, které vznikly během montáže,
doporučujeme přikrýt dno kabiny PVC folií, kartonem
apod. Ochrannou folii na skleněných částech a ochranné
rohy ze spodu proto ponechte co možná nejdéle během
montáže, zvláště pak během montážních prací na
vaničce. Týká se to také skla na technickém panelu.

Správnou funkci ochranného jističe je třeba pravidelně
kontrolovat (testovat).
=Parní kabina je na rámu vybavena vnější svorkou pro
připojení na doplňující ochranu pospojováním pro kabel
o průřezu minimálně 4 mm².
=Připojení k elektrické síti musí být provedeno pomocí
2
kabelu s pevnými jádry žil o průřezu 2,5 mm (např.
2
CYKY 5 C x 2,5 mm ). Doporučuje se vřadit do přívodu
ke kabině vypínač se signalizací zapnutého stavu, tento
musí být proudově dimenzován na In=16A a umístěn
v souladu s ČSN 33 2000 - 7 - 701.

UPOZORNĚNÍ:
Během montáže nikdy nepoužívejte silikony s
příměsí acetylu. Mohou být použity pouze neutrální
silikony.

Bezpečnostní předpisy pro koupelny.
Zásuvky, lampy, vypínače případně jiná elektrická
zařízení musí být mimo zóny ohrožení, dle platných
předpisů a norem.
Předpisy zakazují umísťovat jakékoli elektroinstalace ve
vzdálenosti menší než 60 cm kolem parní kabiny a výšce
nižší než 225 cm nad ní (viz obrázek).

Po montáži ověřte:
- zda je voda správně odváděna do odpadu.
- jakékoliv případné netěsnosti.
-zda jsou matice kabelových průchodek na řídící jednotce
řádně dotaženy.
-zda jsou kryty elektrických skříněk dobře nasazeny a
přišroubovány.
- zda parní kabina správně funguje.
V případě opakovaného zasunutí polyetylenové hadice
do spojky je třeba odříznout poškozenou část , abychom
zabránili případnému protékání.
UPOZORNĚNÍ: parní panel je lemován dekorativními
profi y s pochromovaným povrchem . Během
instalace chraňte profily před poškozením. Ochranný

1

3

Zóna 1

2

2

3
cm
60

60

Zóna 2

Zóna 3

cm

2
240

cm
240

cm

3
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Výrobce se zříká jakékoli odpovědnosti:
=jestliže nebyly dodrženy požadavky, stanovené
národními předpisy a obecnými normami pro
instalaci el. zařízení, pro uzemnění a ochranné
vodiče, ČSN 33 2000-1, ČSN 33 2000-4-41,
ČSN 33 2000-5-54 a normy související, stejně jako
normy pro instalaci v prostorách se sprchou nebo
vanou 33 2000-7-701.
=jestliže nebyly dodrženy instrukce uvedené v tomto
návodu.

3. BEZPE Č NOSTNÍ P Ř EDPISY PRO
ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
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Minimální tlak vody
Doporučený tlak vody
Maximální tlak vody
Teplota teplé vody
Doporučená teplota vody
Bezpečnostní teplotní pojistka
Minimální průtok
Minimální průměr přívodních trubek

:
:
:
: max.
:
:
:
:

1,5
bar
2-5
bar
5
bar
70
°C
60
°C
38
°C
60°C - 8 l/min
13
mm

Maximální průtok:
Ruční sprcha
Hlavová sprcha
Vertikální hydromasážní trysky
Odpad trubkou Ø40mm

9
20
17
24

l/min
l/min
l/min
l/min

:
:
:
:

CZ

4. TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

Základní deska RI_MWS

Inlet, Outlet , op1/fan, spare
Osvětlení 230VAC
Topné těleso 1 výstup do RI_SWS
Topné těleso 2 výstup do RI_SWS
Riho barevná terapie (max 2 kusy)
Teplotní čidlo vstup
Konektor klávesnice Basic 1 a 2
Konektor klávesnice Prof
Čidlo hladiny vody ve výparníku (LVL-L)
I2C

: L1-N1 (230VAC-16A) and L2-N2 (230VAC-16A) + PE
: Neaktivní 0 - 2,0 VDC nebo odpojeno
Aktivní
6 - 20 VDC
12 VDC max při 6 mA
: 12 VDC při 700 mA (8,4 W)
: Externí trafo 230 VAC/12 VAC při 20 W-60 W
: 230 VAC při 2,4 kW
: 230 VAC při 1 kW (řízeno triakem)
: 12 VDC/20 W
: pro odpor NTC (max. 5V DC)
: pro připojení klávesnice (max. 5 VDC)
: pro připojení klávesnice LCD Prof (max. 5 VDC)
: pro detekci hladiny vody, analogová max. 5 VDC
: Datový kabel do RI_SWS

RI_SWS Slave board
Přívod
Topné těleso 1 vstup z RI_SWS
Topné těleso 2 vstup z RI_SWS
Topné těleso 3 vstup z RI_SWS
Ventily 1 až 8
Relé
Topné těleso 1 výstup do výparníku
Topné těleso 2 výstup do výparníku
Topné těleso 3 výstup do výparníku
I2C

: z RI_MWS
: 230 VAC
: 230 VAC
: 230 VAC
: 12 VDC při 700 mA (8,4 W), současně zapnuty max. 3 ventily
: 230 VAC při 12 A
: 230 VAC při 2,4 kW
: 230 VAC při 1 kW
: 230 VAC při 2,4 kW
: Datový kabel do RI_MWS

Přívod
Vstup incl-in, vstup detekce vody case-lvl

Modul rádia (stereo) RI_RAFMS
Anténa
CD přehrávač
Reproduktor levý (L) a pravý (R)

: Anténní signál pro systémy 50 Ohm
(bez napětí stejnosměrného proudu)
: 775 mV AC (max. 1 VAC) (bez napětí stejnosměr. proudu)
: 7W při 8 ohm

3
1
2
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5. OBSAH DODÁVKY
CZ

1

Hliníkový L-profil l=2145mm (2x)

Technický panel Majestic (1x)

Hliníkový I-profil l=2200mm (2x)

Těsnicí profil s přímým praporkem (1x)

Krycí chromovaný profil l=2200mm (2x)

Těsnicí profil s vyhnutým praporkem (2x)

Krycí chromovaný profil l=2145mm (2x)

Sada magnetických profilů 90° (1x)

Těsnicí profil dolní (1x)

Kontrolní list pro sprchovou kabinu Majestic (1x)

1

Z1200052.1 CZ

Spojovací koleno zásuvné 10x10 plast (2x)

Návod k montáži parní kabiny Majestic (1x)

Šestihranná matice nerez A2 M6 DIN 934 (2x)

Návod k montáži zabudované části baterie
Grohe (1x)

Šroub (VK) M6x35 nerez A2 (2x)

Návod k montáži montované části baterie
Grohe (1x)

Univerzální hmoždinka fischer FU 8x50 (4x)

Podložka nerez A2 M6x20 (4x)

Závěs (6530) chrom (2x)

Pryžový blok 40x15x5mm EPDM
Tvrdost 65 shore (4x))

Fíbrový kroužek 24x16x2mm (3/4") (2x)

Hlavová sprcha (1x)

Odpad plast-chrom 86mm (1x) - pouze u
variant A a B

Spojka tvaru Y 10mm zásuvná (1x)

Koleno armatura zásuvné 10x3/8” mosaz (1x)

Šroub (VK) M6x25 nerez A2 (10x)

10
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Spona hadice nylon 15,0 - 17,2 (2x)

Mazací tuk na armatury Grohe 18,007 (1x)

Silikonová hadice 10x16 l=100cm (1x)

Pásek ke stahování kabelů 2,4x111mm bílý (2x)

Izolační manžeta M6 průhledná (2x)

Ruční sprcha (1x)

Madlo chrom (1x)

Univerzální hmoždinka fischer 6x35 (6x)

Šroub do dřeva se zapuštěnou hlavou 4,8x45
(6x)

Sprchová hadice (1x)

Podložka nerez A2 M4x20 (4x)

Jednostranné koleno 90° levé (1x)

Šroub do plechu s vypouklou válc. hlavou
s křížovou drážkou nerez A2 st.4,8x60 (4x)

Jednostranné koleno 90° pravé (1x)

Upevňovací prvek pásky ke stahování
kabelů 2x2cm (2x)

Oboustranné koleno 90° (2x)

PE 10x8mm modrá (4,1m)

Dotěsňovací profil 10 mm (1x)

Pás svorek Ø 10mm plast se 6 úchytkami (2x)

Dotěsňovací profil 40 mm (1x)

Konektor antény 90° (1x)

Dotěsňovací profil 700 mm (1x)

CZ

CZ

2

3
Majestic A: Sprchová vanička (1x)

Skleněný panel Majestic, závěs levý
nebo pravý (1x)

Nebo
Majestic B: Sprchová vanička s
panelem (1x)

Dveře Majestic levé nebo pravé (1x)

Skleněný panel Majestic levý nebo
pravý (1x)

Střecha Majestic kompletní (1x)

11
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6. INSTALACE KABINY

Majestic B

1x

15

0
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Majestic A

=
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3x
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2) Odpadní podlahový žlab umístěný přímo před
parním panelem
Podlahový odtok vody v parní kabině musí být zhotoven tak Horká voda z parní nádrže, vytékající pod parním
aby vyspádování podlahy bylo směrem k tomuto odtoku a panelem, musí být okamžitě zachycena podlahovým
žlabem a odvedena! V opačném případě hrozí opaření.
tím byl zajištěn řádný odvod vody.
Podlahový odtok není součástí dodávky

20mm

Odtok vody lze zhotovit třemi způsoby:
1) Odpad umístěný v podlaze kabiny
V případě, že je v prostoru kabiny
umístěna podlahová vpust, je nutné
instalovat do prostoru za parním
panelem druhý sifon. Během montáže
bude do tohoto sifonu vložena hadička
sloužící k odtoku vody z parního
vyvíje č e. Velikost tohoto sifonu
postačuje taková aby do něj bylo
možné hadičku vložit.
Sifon za parním panelem musí být
umístěn nejméně 2 cm nad úrovní
hlavního sifonu a jeho výstup musí být
propojen s hlavním odpadním potrubím
trubkou s dostate č ným spádem.
Napojení proveďte Y-kusem dle
obrázku dole, případně přímo do
podlahové vpusti, pokud to její
konstrukce umožňuje.

Odpadní podlahový
žlab umístěte přímo
před parní panel.
Voda z parní nádrže
odtéká přímo do
podlahového žlabu.

3) Odpadní podlahový žlab umístěný bokem
hadička, sloužící k odtoku vody z parního vyvíječe, musí
být vložena do podlahového žlabu.

Ø32mm

Sifon za panelem musí
být nejméně 2 cm nad
úrovní hlavního sifonu
aby nemohlo dojít k
vytečení horké vody z
ucpaného potrubí.
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CZ

Majestic C

A (120x90) 1165 mm
A (140x90) 1365 mm
6x St. 4,8x45

86
5

CZ

A

Ø6mm

120

1100

2080

6x 6x35

1

10x

2
2mm

M6x25

C

120mm

3
4

L/G

A
B

A
B
C
(120x90) 489 mm 1169 mm 851 mm
(140x90) 689 mm 1369 mm 851 mm

160 mm

4x
7

136 mm

1693 mm

Ø8mm

Z1200052.1 CZ
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CZ

A

CZ

A
B
B

A
A
B
B

Možnost Barevná terapie

2x

M6x35

15
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4x
M6

CZ
E=400VAC
(2 fáze + 2 N)

4x 8x50

3/4”

4x 4,8x

3/4”

30mm

4-6mm²

Majestic C

Z1200052.1 CZ

Majestic A + B

16

60

CZ
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NTC
teplotní čidlo

CZ

NTC

Osvětlení

Reproduktor
pravý
Reproduktor
levý

Možnost
Barevné terapie

1

1

M6

4x

17
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GN = Zelená

BK = Černá

YE = Žlutá

RD = Červená

GY = Šedá
Hlavní napájení
2N ~ 400V / 50Hz
Jištění v rozvaděči
každé fáze 16 A.
230V
230V
230V 400V
230V

Propojení
skříní A

Hlavní přívod

PE

M_X20 BN

Vypouštěcí ventil
vyvíječe páry
M_X21 BU

Napouštěcí ventil M_X19 BU
vyvíječe páry M_X18 BN

BN BN BN

BU

BU BU
GY GY

BN

BK BN BN

BU BU WT

GN WT BN BN

M_X35
Snímač hladiny CASE BU
vody ve vyv ječi
M_X34 BN
p ry
LEVEL

BU

BN BU

M_X39 BU

skříní M_X38
C Propojení

F

BN

Reproduktor R_X4
pravý
R_X3

RD

Reproduktor R_X2
levý
R_X1

RD

BK

BK

Propojení
M_J5
skříní

Klávesnice M_J1
LCD
BN BU BU

CD Terminál
Typ přípojky:

Jack plug 3.5mm Stereo
max.700mV
Galvanicky oddělen od 230V

Z1200052.1 CZ
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BK

M_X37

GNYE

M_X5

M_X36
PE

BK BU BN
GY

M_X2

BN BU

M_X4

M_X24

BN BU

PE
GNYE

M_X3

M_X17
WT

M_X13

M_X16
BN

Propojení
skříní

Osvětlení

M_X10

M_X27

M_X25

M_X26

BN

M_X29

BU = Modrá

A
RD BK

GN WT

CAI

WT = Bílá

Šedý vodič je
přeznačený na
modrý

ventilator

NTC
Možnost
Barevné terapie teplotní čidlo

BN = Hnědá

M_X7

CZ

RI_MWS
= M_Připojení
RI_SWS
= S_Připojení
RI_RAFMS = R_Připojení

N2

N1

L1

L2

BU

BU
GY

BN

BK

MAJESTIC 90x120 - 90x140- NÁVOD K POUŽITÍ

RI_MWS
= M_Připojení
RI_SWS
= S_Připojení
RI_RAFMS = R_Připojení

F

Propojení
skříní

Šedý vodič je
přeznačený
na modrý

CZ

CZ

S_J1

S_X1 BN
Masážní trysky 1
S_X2 YE
Masážní trysky 2 S_X4 GN

BN

3

BN

4

GYBU

YE
GN
WT

Masážní trysky 3 S_X6 WT
Studené skotské S_X8 WT
střiky
S_X7 GN

GN

WT

BN

YE

BK

Horké skotské S_X9 BN
střiky
S_X10 YE

PE

2

BN

BU

5

6

S_X22

S_X26

BN BU

S_X24

S_X17

GY BN BK
BU

S_X19

Vyvýječ páry

PE

GNYE

Propojení
skříní

1

Propojení
skříní

Propojení
skříní

A

C

BN = Hnědá

WT = Bílá

BU = Modrá

GN = Zelená

BK = Černá

YE = Žlutá

RD = Červená

GY = Šedá
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1

L1-1

S_X25

3

L1-2

S_X18

5

L2-1

S_X27

-2.4kW-

-2.4kW-

Topná tělesa
vyvýješe páry

-1kW-

PE

6

N S_X23

4

N S_X20

2

N S_X21
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CZ
1

2

M6

A

A

B

5mm

18mm

B

90°

C

2mm

C

Z1200052.1 CZ

20

13mm

A
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CZ

CZ

Pro menší pronik vody doporučujeme instalaci dotěsňovacích profilů:

Max

DOOR
DVEŘE

2x

2x

M6

21

M6
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Max

CZ

A

B

A

B

25
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CZ

MAJESTIC 90x120 - 90x140- NÁVOD K POUŽITÍ

Spotřebitel musí zabezpečit:
! montáž oprávněným (proškoleným) odborným
pracovníkem, který provede montáž v souladu s
předpisy a normami, závaznými pro daný stát.
Doporučujeme využít služeb servisu RIHO.
! správné fungování elektroinstalace a uzemnění.
! pravidelnou revizi uzemnění a elektroinstalace.

19°C

CZ

7. OVLÁDÁNÍ
12:10
LCD displej

Před použitím kabiny připojte parní kabinu k elektrické
síti. V případě delší nepřítomnosti (např. dovolená),
doporučujeme úplně odpojit kabinu od elektrické sítě.

ok

Tlačítka menu

V případě chybného fungování kabiny je uživatel
povinen úplně odpojit přívod elektrické energie ke
kabině a kontaktovat servisní středisko RIHO!

Funkční tlačítka
+
Rádio

D
Alarm

M
NASTAVENÍ TEPLOTY VODY
Teplotu vody nastavte natočením termostatického
směšovače (M) (viz obrázek).
Chcete-li nastavit teplotu vyšší než 38°C, stiskněte
tlačítko na směšovači vody (M) a otáčením směšovačem
nastavte požadovanou teplotu.

NASTAVENÍ ČASU
19°C

12:10

Podržte tlačítko ok stisknuté až se na
displeji zobrazí menu.

19°C

12:10

Pomocí tlačítka šípka dolů
přejděte
na symbol hodin ( ) a pak stiskněte
tlačítko ok .

FUNKCE DVOUPOLOHOVÉHO PŘEPÍNAČE
Ruční sprcha (ručně ovládaná
Otáčením dvoupolohovým přepínačem (D) vlevo (proti
směru hodinových ručiček) směrem k symbolu
nastavte průtok vody. Chcete-li nastavit průtok větší než
je hranice Eco, stiskněte tlačítko na přepínači (D) a
otáčením nastavte požadovaný průtok.
Hlavová sprcha (ručně ovládaná)
Otáčením dvoupolohovým přepínačem (D) vpravo (ve
směru hodinových ručiček), směrem k symbolu
nastavte průtok vody.
UPOZORNĚNÍ: Nachází-li se dvoupolohový přepínač
(D) v poloze uprostřed, je uzavřen.

9

12
9

3
6

OK

19°C

12:10
12

9

3
6

17:23

19°C

OK

23

6

3

Pomocí tlačítka šípka dolů nastavte
požadovanou hodinu. Pomocí tlačítka
šípka nahoru
nastavte minuty. Po
nastavení požadovaného č asu
stiskněte tlačítko ok .

17:23
12

Ruční a hlavovou sprchu je možné používat i při výpadku
v dodávce elektrické energie.

12

9

3
6

OK

Pro opuštění menu stiskněte tlačítk
ještě jednou.

Enjoy the RIHO life-style

ok

Díky certifikátu KIWA výrobky RIHO splňují stavební
požadavky, které zabraňují pomnožování patogenních
bakterií Legionel. Díky funkci proplachování jsme se
dostali ještě o krok dál. Funkce proplachování umožňuje
propláchnutí rozvodů elektronicky řízených prvků parní
kabiny vodou (např. po delším nepoužívání kabiny).
Ručně ovládané prvky je třeba proplachovat manuálně.

Během nahřívání musí být dveře kabiny zavřené.
Nevstupujte do kabiny, dokud není nahřátá na
nastavenou teplotu (max. 20 minut). Po skončení cyklu
parní lázně se funkce automaticky vypne a dojde k
vyprázdnění vyvíječe páry. Vyprazdňování signalizuje
blikající kontrolka. Po dobu vyprazdňování vyvíječe není
možné znovu spustit funkci parní lázně.
Parní lázeň je možné vypnout manuálně stisknutím
tlačítka .

Nastavte směšovač vody na nejvyšší
teplotu. Podržte tlačítko ok stisknuté
až se na displeji zobrazí menu.

UPOZORNĚNÍ:
Teplota zobrazená na displeji se může lišit o několik
stupňů od teploty v kabině. Tento rozdíl je způsoben
umístěním kabiny a okolní teplotou.

FUNKCE PROPLACHOVÁNÍ
CZ

19°C

12:10

19°C

12:10
12
9

3
6

OK

19°C

12:10

(+/- 1 min.)

19°C

Pomocí tlačítka šípka dolů přejděte
na symbol ( ) a stiskněte tlačítko ok .

12:14

1 min

19°C

Pokud nechcete funkci proplachování
spustit, stiskněte tlačítko šípka dolů .
Pro spuštění funkce proplachování
stiskněte tlačítko šípka nahoru
.
Funkce se spustí po 30 sekundách.
Zavřete dveře. Postupně začnou blikat
LED diody nad tlačítky příslušenství,
které se právě proplachují. Doba trvání
funkce proplachování je přibližně 1
minuta. Zbývající čas do ukončení
programu je zobrazen vpravo v dolní
části displeje.
Po skončení funkce proplachování
nebo po jejím zrušení se na displeji
zobrazí menu.

12:10

Není možné spustit současně parní
lázeň i masážní trysky. Při pokusu o
současné spuštění se na displeji
zobrazí značka
.
R ádio a osv ě tlení lze zapnout
společně s oběma funkcemi.

AROMATERAPIE
Vaše parní kabina je vybavena parní aromaterapií. Pára
vychází z otvoru (A). Do zásobníku (B) můžete nakapat
několik kapek éterických olejů.

FUNKCE TURECKÁ PARNÍ LÁZEŇ dále jen parní lázeň
Nevstupujte do kabiny, dokud není nahřátá na
nastavenou teplotu (max. 20 minut).
19°C
12
3
6
0-60

9

19°C
12
3
6
0-60

9

19°C

12:10

30 min OK

12:10

45 min OK

12:10

45
35

40°C OK

Parní lázeň spusťte stisknutím tlačítka
. Spustí se standardní
pára
program. Po několika minutách začne
z parní trysky vycházet pára. Teplota v
parní kabině se začne zvyšovat a po
dosažení nastavené teploty se spustí
odpočet nastavené délky parního
cyklu. Čas a teplotu je možno sledovat
na displeji v jeho pravém dolním rohu.
Během cyklu je možné změnit čas i
teplotu.

Délku parní lázně lze nastavit tlačítky s
. Délka cyklu je
šipkami
a
zobrazena v pravé dolní části displeje.
Po dosažení požadované délky cyklu,
stiskněte tlačítko ok .
Nyní je možno nastavit požadovanou
teplotu tlačítky s šipkami
.
a
Nastavení je možné změnit v
kterékoliv fázi cyklu. Po dosažení
požadované teploty, stiskněte tlačítko
ok

Z1200052.1 CZ

.

A

B

UPOZORNĚNÍ:
Nedotýkejte se ústí otvorů (A) ani k nim nepřibližujte
žádné předměty během parní lázně ani
bezprostředně po jejím ukončení! Ústí otvorů mohou
být horká!
UPOZORNĚNÍ:
Nikdy nezakrývejte ústí otvorů (A)! Můžete tím ohrozit
vyvíječ páry působením tlaku!
UPOZORNĚNÍ:
Nepoužívejte barevné (barvící) ani agresivní éterické
oleje, které by mohly poškodit vybavení kabiny!
Informujte se u dodavatele éterických olejů, které
oleje jsou vhodné k tomuto použití.

24
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HLAVOVÁ SPRCHA / SKOTSKÉ STŘIKY
19°C

12:10

Směšovačem nastavte teplotu vody.
Hlavovou sprchu spusťte stisknutím
tlačítka . Dalším stisknutím tlkačítka
hlavovou sprchu vypněte.
Skotské st ř iky spus ť t e dlouhým
stiskem tlačítka
.
Po 30 minutách se skotské střiky
automaticky vypnou. Skotské střiky je
možné vypnout manuálně stisknutím
tlačítka .

VERTIKÁLNÍ HYDROMASÁŽ
19°C

12:10

19°C
19°C

12:10

?
19°C

12:10

5.0sec.

19°C

OK

12:10

2.0sec.

OK

Pro změnu standardního nastavení
skotských střiků stiskněte tlačítko a
pusťte je v okamžiku, kdy se na displeji
zobrazí menu pro nastavení. Dle
standardních nastavení poteče proud
teplé vody 5 sekund a studené vody 2
sekundy. Pomocí tlačítek s šípkami
nastavíte požadovan ý č as
proudění teplé vody . Stiskněte
tlačítko ok . Pomocí tlačítek s šípkami
nastavíte požadovaný čas
proudění studené vody. Stiskněte
tlačítko ok a skotské střiky se spustí.
Nastavení parametrů je možné i
během spuštěné funkce skotských
střiků.

12:10

?
19°C

12:10

2.0sec.

OK

Směšovačem nastavte teplotu vody.
V ertikální hydromasáže spus ť te
. Voda bude
stisknutím tlačítka
proudit z bočních trysek. Dalším
stisknutím tlačítka vertikální
hydromasáž vypněte.
Cyklickou hydromasáž spu sťte
dlouhým stiskem tlačítka .
Po 30 minutách se cyklická
hydromasáž automaticky vypne.
Cyklickou hydromasáž je možné
vypnout manuálně stisknutím tlačítka
.
Pro změnu standardního nastavení
cyklické hydromasáže stiskněte
tlačítko a pusťte je v okamžiku, kdy
se na displeji zobrazí menu pro
nastavení. Standardní nastavení doby
proudění z jedné řady trysek je 2
sekundy. Pomocí tlačítek s šípkami
nastavíte požadovanou dobu
proudění z jedné řady trysek .
Stiskněte tla č ítk o ok a cyklická
hydromasáž se spustí.
Nastavení parametrů je možné i
během spuštěné funkce cyklické
hydromasáže tlačítka .

OSVĚTLENÍ
19°C

12:10

Světlo zapněte stisknutím tlačítka .
Dalším stisknutím tlačítka světlo
vypněte.

COLOUR TERAPIE
19°C

12:10

=

Pro zapnutí funkce colour terapie
stiskněte tlačítka
na 2 sekundy.
Postupně se rozsvěcí celé spektrum
barev. Pokud chcete ponechat určitou
barvu, stiskněte tlačítko šipka nahoru
, pokud chcete, aby se opět barvy
měnily, stiskněte tlačítko šipka dolů .
Opakovaným stisknutím tlačítka
funkci colour terapie vypněte.

25
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CZ

CZ

RÁDIO AM/FM
CZ

19°C

12:10

FM
VOLUME
OK

19°C

12:10

FM
96.3Mhz
OK

19°C

12:10

AM
747Khz
OK

19°C

12:10

AM
VOLUME
OK

19°C

12:10

CD
VOLUME
OK

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Rádio zapněte stisknutím tlačítka .
Na displeji se zobrazí nastavení
hlasitosti. Hlasitost můžete měnit
pomocí tlačítek s šípkami
. Po
potvrzení tlačítkem ok se na displeji
zobrazí možnost ladění stanic .
Požadovanou stanici nalaďte pomocí
.
tlačítek s šípkami

Některé funkce je možno spustit současně. V případě
současného použití více funkcí musí být zajištěn
dostatečný přísun a také odtok vody.
Hodnoty nastavené individuálně uživatelem nejsou
uchovány v paměti kabiny s výjimkou nastavení rádia.

Pro změnu frekvence FM, AM nebo
aktivace CD vstupu stiskněte tlačítko
, a pusťte je v okamžiku, kdy se na
displeji zobrazí požadovaná funkce.
Ovládání hlasitosti a ladění stanic na
frekvenci AM proveďte shodně jako u
frekvence FM.

Ke kabině je možné připojit externí
audio zařízení (775 mV AC; 1V AC
max.), např. CD. Stejnosměrné napětí
pro napájení externího zařízení není k
dispozici. Hlasitost zařízení
připojeného na vstup CD můžete
v
měnit pomocí tlačítek s šípkami
okamžiku, kdy je zvolena funkce CD.
Rádio vypněte stisknutím tlačítka

.

Poslední nastavení rádia zůstanou v
pam ě ti kabiny, po ku d nebude
přerušen přívod elektrické energie do
kabiny.

POPLACH
19°C

12:10

ALARM

Poplach spouští UŽIVATEL v případě
problémů stisknutím tlačítka alarm .
Všechny funkce kabiny se vypnou.
Poplach zrušte dlouhým stisknutím
tlačítka alarm
.
Poplach se samočinně spustí i v
případě elektronické poruchy. Na
displeji se zobrazí její kód (viz kódy
poruch a jejich řešení).
UPOZORNĚNÍ:
Tlačítko alarm
nevyužívejte pro
vypínání funkcí. Např. údaje v
paměti rádia nebudou v tomto
případě zachovány.

Z1200052.1 CZ
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Činnost vyvíječe páry

8. PORUCHY - PŘÍČINY A ŘEŠENÍ

Ve chvíli spuštění funkce parní lázeň se nádrž začne plnit
studenou vodou, která je přiváděna zdola přívodem
studené vody. Studená voda přitéká dokud není hladina
ustálena na hodnotě, kterou určuje měřidlo hladiny vody v
nádrži parního vyvíječe. Poté dojde k automatické
kalibraci měřidla a spustí se ohřev. Voda je ohřívána
pomocí topného tělesa s příkonem 1 kW a dvou těles s
příkonem 2,4 kW. Obě 2,4kW topná tělesa se zapínají a
vypínají, zatímco 1kW těleso je plynule regulováno. Po
spuštění funkce páry až do dosažení nastavené teploty je
třetí těleso (2,4kW) v činnosti, aby byla doba vyhřívání
minimální. Po vyhřátí kabiny se toto třetí těleso za
normálních okolností již nezapíná. Při normální činnosti
bude druhé 2,4kW těleso vždy zapnuto a 1kW těleso
bude plynule regulováno v závislosti na teplotě v kabině
tak, aby byla dosažena nastavená teplota. Pokud bude
vnější teplota vysoká nebo požadovaná teplota bude
nastavena na nízkou hodnotu, zůstane 2,4kW těleso
vypnuté a teplota bude regulována 1kW tělesem. V
případě extrémně vysoké teploty se všechna topná
tělesa vypnou, odpařování se přeruší a kabina se v tomto
případě párou nebude již plnit. Množství páry je úměrné
dodanému příkonu.

Kód poruchy je na displeji zobrazen následujícím
způsobem:

Odpařováním dochází k poklesu hladiny vody v nádrži,
která se automaticky doplňuje. Pokud by došlo k poruše
měřidla a nádrž zůstala prázdná, termický bezpečnostní
systém vypne topná tělesa.
Po skončení parní lázně se nádrž automaticky vyprázdní
(kontrolka odpařování bliká). Nádrž se vyprázdní za cca 5
minut. Po vyprázdnění nádrže je možno opět spustit
cyklus parní lázně.

19°C

12:10

E: 4

Pro ukončení zobrazení kódu poruchy stiskněte
tlačítko .
Kód E1:
VÝZNAM
Na začátku cyklu vývoje páry je vyvíječ páry nejdříve
naplněn vodou. Je-li doba pro doplnění vyvíječe příliš
krátká nebo příliš dlouhá, objeví se toto hlášení.
PŘÍČINA / ŘEŠENÍ
- Voda není dodávána.
! Pomocí sprchy zkontrolujte zda je dodávka vody v
pořádku.

- Příliš nízký tlak vody (méně než 1,5 bar).
! Zkontrolujte zda množství vody, které vytéká během
sprchování ručn sprchou je stejné jako při správném
fungování.
! Přívod vody do vyvíječe páry je zablokován v důsledku
ucpaného filtru (viz položka č. 51 v seznamu součástí).
Filtr musí v daném případě vyměnit kvalifikovaný
instalatér.
- V nádrži zůstala voda po posledním cyklu parní lázně.
! Vodní kámen může blokovat odtokový ventil. Pro
odstranění vodního kámene kontaktujte servis RIHO.
- Měřidlo hladiny vody v nádrži neukazuje správně.
! Vlivem vodního kamene měřidlo neukazuje správně
(charakteristický rys: z vývodu páry uniká voda).
! Měřidlo není správně zapojeno. Měřidlo musí být
instalováno autorizovaným pracovníkem.

Výstup páry

Měřící sonda

!Kód E2:
VÝZNAM
Teplota v kabině se během 10 minut od doby zapnutí
cyklu parní lázně nezvýšila
PŘÍČINA / ŘEŠENÍ
! Během ohřevu byly otevřeny dveře kabiny. Nechejte
dveře zavřené.
! Zkontrolujte, zda vyvíječ páry produkuje páru.
! Zkontrolujte, zda vyvíječ páry produkuje dostatečné
množství páry.
! Souhlasí uvedená teplota na displeji?
Kód E3:
VÝZNAM
Během 30 minut nebylo dosaženo nastavené teploty.

Přívod studené vody

Vypouštěcí ventil
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PŘÍČINA / ŘEŠENÍ
! Během ohřevu byly otevřeny dveře kabiny.
! Dveře kabiny dobře netěsní. (Těsnicí profil řádně
nedoléhá).
! Teplotní čidlo je poškozeno, kontrolky signalizující
teplotu udávají příliš vysokou, resp. nízkou teplotu.
! Pára není produkována. Možná závada na topném
tělese. Zkontrolujte, zda je hadice pro přívod páry
správně nasazena na vývod páry.
! Produkce páry je příliš malá ve srovnání s normální
situací. vyvíječ páry sestává ze 3 topných těles a 1 z nich
může být trvale vypnuto tepelnou pojistkou.
! Vyvíječ páry produkuje páru, ale teplota se nezvyšuje
nebo jen nepatrně. Příliš nízká teplota okolí. (Doporučeno
min. 20°C). Kabina je instalována u neizolované vnější
stěny. Stěny, u nichž je kabina instalována, by měly být
izolovány nebo opatřeny vyhříváním.
Kód E4:
VÝZNAM
Vyvíječ páry v době spuštění funkce parní lázně není
prázdný.

!Kód E6:
VÝZNAM
Alarm spuštěný uživatelem.
PŘÍČINA / ŘEŠENÍ

! Uživatel spustil funkci alarmu. Alarm se zruší stisknutím
a podržením tlačítka "Alarm" déle než 2 vteřiny.
Kód E7:
VÝZNAM
Během cyklu vývoje páry nedochází v průběhu více než
15 minut k doplnění vyvíječe páry.
Během cyklu vývoje páry se voda z vyvíječe páry
spotřebovává. Voda musí být doplněna, ale pokud k tomu
delší dobu nedochází, objeví se na displeji toto hlášení,
aby se zabránilo vyvaření vody z vyvíječe páry.
PŘÍČINA / ŘEŠENÍ
! Tento problém může mít několik příčin. Rovněž viz kód
poruchy E5. Bude-li se tento problém opakovat,
kontaktujte servis RIHO a nechejte zařízení řádně
prohlédnout.

PŘÍČINA / ŘEŠENÍ
! Během cyklu vývoje páry došlo k výpadku napětí, a tudíž
nedošlo k vyprázdnění zásobníku páry (v důsledku
výpadku napětí byl vynechán konec cyklu).
! Vodní kamen blokuje odtokový ventil vyvíječe páry. V
tomto případě je třeba kontaktovat servis RIHO, aby
provedl odvápnění zařízení.
! Vypouštěcí ventil nefunguje. Možná je vadné vřeteno
ventilu nebo elektronika nefunguje tak, jak by měla.
! Zkrat na měřicím čidle vlivem vlhkosti a kondenzace
páry. Prostor za kabinou není dostatečně odvětrán.
! Rovněž viz porucha E1.
Kód E5:
VÝZNAM
Vyvíječ páry se během cyklu odpařování nedoplňuje.
PŘÍČINA / ŘEŠENÍ
! Během cyklu vývoje páry nedojde k doplnění vyvíječe
páry do 15 min. Měření hladiny pomocí měřicí sondy není
správné. Kvalifikovaný instalatér musí provést vyčištění
vyvíječe páry a odstranění vodního kamene.
! Teplota je nastavena na nejnižším stupni (35°C),
přičemž okoln teplota je vyšš než 30°C. V důsledku toho
vyvíječ p ry nečerp vodu. Zrychlit cyklus nastavením
vyšší teploty.
! Voda příliš prudce vaří. Tento stav je způsoben vysokým
obsahem minerálních látek v přiváděné vodě a/nebo
delším nepoužíváním pární lázně. Opakovaně spusťte a
zastavte cyklus parní lázně s cílem propláchnout nádrž a
rozvody. Pokud se situace i po tomto úkonu opakuje,
kontaktujte servis RIHO, který Vám provede vyčištění
vyvíječe p ry .

Z1200052.1 CZ
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9. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Všeobecné podmínky čištění:
UPOZORNĚNÍ:
Během čištění je třeba dbát, aby:
! kabina byla vychladlá.
! čistící prostředky byly studené, nesmí být použito parní
čistící zařízení.
! nebyly použity čist c prostředky s obsahem kyselin a
zásad, vyjma stanovených míst k jejich použití.
! nebyly používány drátěnky, drsné houbičky ani
abrazivní prostředky.
! nebyla používána rozpouštědla.
! nebyly používány prostředky s neznámým chemickým
složením.
Následkem nesprávného používání čistících prostředků
může dojít k poškození ochranných vrstev i interiéru
kabiny.
Pro zvýšení lesku Vaší kabiny je možno plochy jednou za
čas přetřít hadříkem s leštícím prostředkem.
Prvky na panelu:
UPOZORNĚNÍ:
Baterii GROHE nedoporučujeme čistit pomocí
drsných hadříků a prostředků k drhnutí. Taktéž se
nedoporučuje používat rozpouštědla, kyseliny a
odvápňující prostředky, ani ocet a rozpouštědla s
kyselinou octovou. Tyto prostředky porušují povrch
baterie a vedou ke ztrátě jejího lesku.
Jelikož čist c prostředky určené pro dom cnost se
liší svým složením, nemůžeme zaručit, že tyto
prostředky vyčist baterii aniž by ji poškodily.
Pokud se kolem otvorů na tryskách hromadí vápenaté
usazeniny, doporučujeme trysky rozebrat a ponořit do
mírně kyselého roztoku bez použití jakýchkoliv kovových
nástrojů. K běžnému čištění kohoutků postačí vlhký
hadřík s trochou mýdla, následné opláchnutí a vytření
dosucha. Usazování vodního kamene zabráníte také
otřením kohoutků a trysek do sucha po každém použití.

Sklo:
Níže uvedený obrázek znázorňuje rozdíly mezi sklem
neupraveným a upraveným, které je použito v našich
parních kabinách.

Upravené sklo se vyznačuje tím, že se na něm voda
nerozlévá, nýbrž tvoří kapky, které snadno stékají. Tento
efekt zabraňuje tvorbě vodního kamene na skle. Sklo je
oboustranně upraveno, čímž je zajištěna jeho snadná
údržba. Vodu za skleněných povrchů setřete gumovou
stěrkou, případně vlhkým hadříkem. Jelikož sklo bylo
podrobeno speciálnímu zabezpečovacímu procesu, není
třeba používat jiné čistící prostředky. Pokud je přesto
budete chtít používat, nepoužívejte výše
nedoporučené čistící prostředky.
Profily:
UPOZORNĚNÍ:
Při jejich čištění nemohou být použity výše
nedoporu č ené č istící prost ř edky, zvlášt ě pak
prostředky s obsahem kyselin a louhů a s drhnoucím
účinkem! Použitím těchto prostředků může dojít k
narušení ochranné vrstvy profilů, a tím k jejich korozi
a odlupování. Platí to zejména pro spodní části, kde
agresivní substance zůstávají a nelze je patřičně
odstranit. Profily je třeba čistit vlhkým hadříkem.
Sprchová vanička a střecha kabiny:
Sprchová vanička a střecha kabiny jsou zhotoveny z
antibakteriálního materiálu který má vysoce lesknoucí
bezpórovitý povrch. Ve většině případů je možno tento
materiál čistit vlhkým hadříkem. Veškeré nečistoty je
nejlépe odstranit ihned.
Teplota vody nesmí přesáhnout 65°.
V případě vyšších teplot může dojít k negativnímu
působení na povrchy stěn, vaničky a stropu.
UPOZORNĚNÍ:
V p ř ípad ě zna č ného zne č išt ě ní nepoužívejte
drhnoucích čisticích prostředků!
Odtok vody:
UPOZORNĚNÍ:
Pokud je odpad ucpaný, nepoužívejte k jeho uvolnění
prostředky obsahující zásady nebo kyseliny!
Použijte zvon na čištění odpadů.
Teplota vody by neměla překročit 65 °C. Vyšší teplota
by mohla nepříznivě působit na povrch vaničky, stěn
a stropu.
Navíc doporučujeme rozlitou látku okamžitě
odstranit!
UPOZORNĚNÍ: Při montáži parní kabiny nikdy
nepoužívejte silikony s obsahem acetylu. Mohou být
použity výhradně neutrální silikony.

15°

106°

Neopracované sklo

Opracované sklo
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10. MIMOŘÁDNÁ ÚDR Ž BA A ŘE Š ENÍ
PROBLÉMŮ
CZ

UPOZORNĚNÍ:
V případě provádění mimořádné (speciální) údržby a
výskytu problémů v chodu parní kabiny je třeba se
obrátit na servis RIHO. V případě zásahů ze strany
neoprávněného personálu se ruší záruka, jakož i
odpovědnost výrobce pokud jde o bezpečnost
výrobku.
Vadné součásti zařízení je třeba vyměnit pouze za
originální součástky, v opačném případě výrobce nenese
odpovědnost za bezpečnost výrobku.
Během údržby a výskytu problémů je třeba mít na zřeteli
"Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení".
Dále popsané problémy a jejich řešení mají poskytnout
vodítko ke stanovení diagnózy poruchy. Nejsou tedy
určeny k tomu, aby uživatelé uvedené činnosti sami
prováděli.
UPOZORNĚNÍ: Vždy před zahájením prací vypněte
přívod elektrické energie a přívod vody!
Dávejte pozor na nebezpečí zamrznutí.
Při vypouštění vodoinstalace v domácnosti, je třeba
baterie termostatu vypouštět samostatně, jelikož v
přívodech teplé a studené vody jsou zpětné ventily. V
takovém případě demontujte termostatické elementy a
zpětné ventily.
Problémy s výkonností mohou být způsobeny:
1- přívodem elektrické energie, při odchylkách +/- 10%.
2- použitím rozvodových kabelů s průměrem nižším
než udává norma. Doporučujeme v intervalu 2 let
provést kontrolu magnetických ventilů a také odporu
a tím p ředejít špatnému fungování a nižší
výkonnosti parní kabiny v důsledku hromadění
vodního kamene. V oblastech, kde se vyskytuje tvrdá
voda je vhodné nainstalovat filtry změkčující vodu.
PROBLÉM č.1
Po zapnutí některé z funkcí se nic neděje, přístroj
nereaguje.
PŘÍČINA / ŘEŠENÍ
- Zkontrolujte, zda je na svorkách napětí.
- Zkontrolujte, zda je v pořádku pojistka v držáku pojistek
na řídicí jednotce.
- Jestliže vyvíječ páry produkuje nedostatečné množství
páry, může to být způsobeno vadnou pojistkou topného
tělesa 1kW. Zkontrolujte pojistku v držáku pojistek v řídicí
jednotce.
- Pokud parní kabina nefunguje, přestože je na svorkách
napětí, může to být způsobeno vnějšími rušivými impulsy.
Vypněte přívod elektrické energie, vyčkejte několik minut
a potom přívod elektrické energie do parní kabiny znovu
zapněte.
PROBLÉM č.2
Jedna z funkcí hydromasáže funguje špatně, resp.
nefunguje.

Z1200052.1 CZ

PŘÍČINA / ŘEŠENÍ
- Příčinou tohoto problému může být vadný magnet
magnetického ventilu, který zapíná masážní trysky.
- Je-li některá z elektronických funkcí sprchy nebo
hydromasáže dlouhou dobu zapnuta, může dojít k jejímu
přehřátí a poškození cívky příslušného magnetického
ventilu. Povolením tří šroubů demontujte a vyměňte cívku
magnetického ventilu.
- Nefunguje-li jedna tryska z řady, pak je ucpána vodním
kamenem nebo nečistotami z rozvodu vody. V rozvodu
vody se nesmějí nacházet žádné nečistoty ani jiné hrubé
částice, které mohou mít za následek ucpání. Rovněž je
možné, že na některé trubce je ostrý ohyb. V tom případě
trubku vyměnte.
PROBLÉM č. 3
Po aktivaci funkce parní lázně nezačne po 8-10 minutách
vycházet pára z parní trysky.
PŘÍČINA / ŘEŠENÍ
- V důsledku přehřátí se přeruší tepelná ochrana topného
tělesa. Kontaktujte servis RIHO, který Vám provede
výměnu topného tělesa.
PROBLÉM č.4
Je možné nastavit pouze funkci pára. Je slyšet, jak se
magnetický ventil, kterým se naplňuje nádrž, opakovaně
zapíná, avšak pára z trysky nevychází.
PŘÍČINA/ŘEŠENÍ
- V tomto případě se může jednat o znečištění
odtokového magnetického ventilu, který se vlivem
znečištění nemůže zavřít, tj. nemůže udržet vodu v
nádrži, která slouží k výrobě páry. Čidlo hladiny vody ve
vyvíječi páry způsobuje, že magnetický ventil, kterým se
naplňuje nádrž, se opakovaně otvírá. Studená voda
vtékající do vyvíječe páry pak znemožňuje výrobu páry. V
tomto p ř ípad ě je t ř eba demontovat magnetický
vypouštěcí ventil otočením tělesa ventilu o 90° a
následně vyčistit membránu (viz Čištění, údržba a
odstraňování vodního kamene z vyvíječe páry).
- Tento problém může být způsoben vadným vypouštěcím
ventilem (zůstává stále otevřený).
PROBLÉM č. 5
Teplota v kabině nestoupá dostatečně rychle během
nastavené doby vyhřívání.
PŘÍČINA / ŘEŠENÍ
- Teplotní čidlo měřící teplotu v kabině je nastaveno v
závislosti na standardní teplotě okolí (cca 20°C). Během
užívání kabiny se teplota měřená čidlem a zároveň
zobrazovaná na displeji může lišit o několik stupňů od
skutečné teploty v kabině. Tento stav je ovlivněn
umístěním kabiny v místnosti a zevní teplotou, což může
mít vliv na dobu ohřevu. V takovém případě je třeba snížit
nastavenou teplotu o několik stupňů. Díky tomu se zkrátí
doba ohřevu a po zahájení cyklu odpařování může
uživatel zvýšit teplotu dle svých potřeb.
- Nětesnost dveří, případně ponechání otevřených dveří
kabiny zpožďuje ohřev. Z tohoto důvodu ve fázi ohřívání v
rámci cyklu výroby páry je třeba zavřít dveře kabiny.
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- Umístění kabiny u tenké a/nebo neizolované stěny,
může způsobit značné prodloužení ohřevu. V tomto
případě by stěny měly být externě ohřívány (např.
stěnovým topením).
PROBLÉM č. 6
Teplota nastavená na termostatu nesouhlasí se
skutečnou teplotou vody.
PŘÍČINA / ŘEŠENÍ
- Termostat je třeba nastavit. Pokyny a rady naleznete v
návodu k montáži termostatické baterie GROHE, který je
přiložen.
PROBLÉM č. 7
Nastavení teploty na termostatické baterii GROHE je
obtížné nebo teplotu nelze nastavit vůbec.
PŘÍČINA / ŘEŠENÍ
- Během montáže došlo pravděpodobně k záměně hadic
přivádějících teplou a studenou vodu. Ověřte zda jsou
přívody teplé a studené vody připojeny dle značení na
baterii: červená pro teplou a modrá pro studenou vodu.
PROBLÉM č. 8
Voda odtéká odpadem pomalu nebo neodtéká vůbec.
PŘÍČINA / ŘEŠENÍ
- Sifon je zanešený. Vyčistěte sifon. Sifon je třeba
pravidelně čistit, jinak hrozí nebezpečí tečení odpadu.
- Průtok vody odpadním sytémem není dostatečný v
poměru k množství odebírané vody. V tomto případě se
poraďte s instalatérem, který odpadní systém zhotovil.
- Závada v systému vypouštění vody, může být
zapřičiněna i zavzdušněním odpadu.

PŘÍČINA / ŘEŠENÍ
Při pravidelném opakování poruch E1 nebo E5 je třeba
filtr vyčistit.
PROBLÉM č. 12
Produkce páry je menší než za normálních okolností.
PŘÍČINA / ŘEŠENÍ
Vyvíječ páry sestává ze 3 topných těles, a to konkrétně
2x2,4kW a 1kW. Zkontrolujte pojistku 1kW topného tělesa
v držáku pojistek v řídicí jednotce.
Topná tělesa jsou rovněž opatřeny tepelnou ochranou,
která tělesa při přehřátí vypne, aby se zabránilo
poškození zařízení. Kabinu odpojte od zdroje napětí a
kontaktujte servis RIHO, který Vám provede výměnu
topných těles ve vyvíječi páry.
PROBLÉM č. 13
Na konci cyklu vývoje páry vytéká teplá voda zpod
technického panelu.
PŘÍČINA / ŘEŠENÍ
Příčinou může být nepřipojený odvod vody z vývodu páry
nebo jeho ucpání. Problém okamžitě odstraňte, jinak
dojde k poškození sprchové vaničky.
PROBLÉM č. 14
Špatný rozhlasový příjem.
PŘÍČINA / ŘEŠENÍ
Zkontrolujte, zda je správně připojena externí (centrální)
anténa v řídící jednotce.

PROBLÉM č. 9
Z odpadu vychází nepříjemný zápach.
PŘÍČINA / ŘEŠENÍ
- V sifonu chybí pachová uzávěra (pachovka). Vždy po
čištění sifonu nainstalujte pachovou uzávěru zpět.
PROBLÉM č. 10
Existují teplotní rozdíly mezi dolní a horní části kabiny.
PŘÍČINA / ŘEŠENÍ
- Horký vzduch stoupá vzhůru, čímž dochází k rozdílným
teplotám v dolní a horní části kabiny. Aby tyto teplotní
rozdíly byly minimalizovány, nemůže být příliš nízká
teplota v místnosti, kde je parní kabina instalována. V
opačném případě se teplotní rozdíl ještě zvětší.
- Dveře musí být řádně zavřené aby nedocházelo k úniku
páry z kabiny.
- Dveře a těsnění musí být při montáži osazeny správně,
tj. dle návodu k montáži.
PROBLÉM č. 11
Voda je do vyvíječe páry přiváděna přes filtr. V případě, že
je filtr ucpán nebo odstraněn, vede to na jedné straně k
narušení funkce páry a na druhé straně k nadměrnému
hluku při plnění.
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11. ŽÁDOST O SERVIS
CZ

Důležité body, jimž je třeba věnovat pozornost před návštěvou servisních pracovníků:
! V daném prostoru nesmějí být žádné překážky, které by mohly bránit provedení příslušných činností.
! V případě, že byla kabina utěsněna tmelem, musí být vrstva tmelu před návštěvou našeho servisního pracovníka
odstraněna.

12. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
1. Délka záruční doby:
= na stálost barev vany 10 let.
= na funkčnost masážního systému a povrch viditelných komponent 2 roky.
2. Při montáži van s masážním systémem certifikovanou firmou se záruka prodlužuje na 3 roky.
3. V zájmu urychlení reklamačního procesu kontaktujte přímo výrobce RIHO CZ, a.s. na tel. č. 516 468 222 kl. 151.
4. Záruční opravy jsou prováděny nejpozději do 30-ti dnů od písemného podání reklamace výrobci. Oprava je
prováděna přímo u zákazníka po dohodě termínu opravy servisního technika se zákazníkem.
5. Záruční doba se po opravě prodlužuje automaticky o 2 roky na vyměněnou součástku ode dne předání zákazníkovi.
V případě že tato záruka končí před uplynutím celkové záruční doby, platí záruční doba dle bodu 1.
6. O způsobu opravy rozhoduje výhradně servisní technik výrobce RIHO CZ, a.s.
7. Záruka se uplatňuje pouze po předložení kompletně vyplněného záručního listu.
8. Záruka se neposkytuje v následujících případech:
= při nepředložení záručního listu zákazníkem
= při zjištění opravovaných údajů v záručním listě neoprávněnou osobou
= zničení nebo poškození výrobku živelnou pohromou
= zničení nebo poškození výrobku při přepravě nebo jeho umístěním, nesprávnou obsluhou a instalací, použitím
jiného nosného zařízení van než jsou podpěry RIHO, nedodržením podmínek pro provoz a montáž výrobku daných
montážním návodem
= při jakékoliv neautorizované opravě či úpravě výrobku
= při použití jiných čistících prostředků než je doporučeno výrobcem
= na výrobky umístěné mimo území státu, v němž byly zakoupeny
9. Za vady způsobené nesprávnou instalací odpovídá v plném rozsahu osoba, která výrobek instalovala.
10. Akrylátové vany a sprchové vaničky jsou vyráběny v souladu s evropskou normou EN 198:1987.
11. Reklamace se řídí ustanovením platného Občanského zákoníku.
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13. ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA A ODSTRAŇOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE Z VYVÍJEČE PÁRY

Návod je určen výhradně pro kvalifikované odborníky!

Demontujte hadičku
výstupu páry.

Demontujte technický panel
dle instrukcí v tomto návodu.

Naplňte nádobu roztokem
kyseliny octové.

1h

90

Nechejte působit cca 1 hod, dokud
nezmizí šumění. Pak vyjměte
těleso odtokového ventilu dle
obrázku.

Důkladně vypláchněte nádobu vodou.
Vodu nalévejte shora a nechejte
odtékat otvorem po vyjmutém tělesu
odtokového ventilu.
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Smontujte vyvíječ páry zpět.
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14. DIAGRAM ZAPOJENÍ PRVKŮ
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RIHO International b.v.
Hermesstraat 10
NL-5047TS Tilburg
tel.: +31-(0)13 5728728
fax: +31-(0)13 5728262
e-mail: info@riho.nl
RIHO Belgium b.v.b.a
Nijverheidslaan 27
B-3290 Diest
tel.: +32-(0)13 314780
fax: +32-(0)13 336604
e-mail: info@riho.be
RIHO Sanitär-Vertriebs GmbH
Kapellenstraße 11
D-56235 Ransbach-Baumbach
tel.: +49-(0)26 232071
fax: +49-(0)26 232632
e-mail: info@riho.de
RIHO Polska Sp. Z o.o.
ul. Zgierska 250/252
91-364 Lodz
tel.: +48-(0)42 2506258
fax: +49-(0)42 2506257
e-mail: biuro@riho.pl
RIHO CZ, a.s.
Suchy 37
CZ-68001 Boskovice
tel.: +42-(0)516 468222
fax: +42-(0)516 468216
e-mail: info@riho.cz

V případě chybně uvedených modelů,
specifikací atd. nelze uplatňovat žádné
právní nároky. Chyby tisku a sazby
vyhrazeny.
Błędy w nazwie modelu/parametrach
technicznych, itp., nie upoważniają do
jakichkolwiek roszczeń. Producent nie
ponosi odpowiedzialności za błędy w
druku i składzie tekstu.
A hibásan bevezetett modellek,
műszaki adatok stb. nem biztosítanak
további jogokat a vásárlónak. A
nyomdai és tördelési hibák jogát
fenntartjuk.

RIHO Hungary Magyarország Kft.
Budafoki út 60.
1117 Budapest
tel: 0036 -1 -696-1102
fax: 0036 -1 -696-1103
e-mail: iroda@riho.hu
Internet

WWW.RIHO.COM
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