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Návod k montáži a použití
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CZ PRIMO EASY - NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ÚVOD

CZ

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste se rozhodl zakoupit výrobek firmy RIHO a přejeme Vám hodně spokojených chvil při jeho užívání.
V tomto návodu je krok po kroku popsána montáž parní kabiny, stavební připravenost a doporučení, která jsou
nezbytná k prodloužení životnosti tohoto zařízení. V návodu naleznete také informace o používání a údržbě zařízení a
mnoho rad a řešení v případě problémů nebo poruchy zařízení.
Parní kabina je zhotovena v souladu s normami EU a také předpisy a normami závaznými v daném státě.
Dodavatel nenese žádnou odpovědnost v případě, že nebyly splněny podmínky uvedené v tomto návodu.
Doporučujeme Vám, proto, abyste přípravě své koupelny pro instalaci kabiny věnovali maximální pozornost a dodrželi
všechny pokyny uvedené v tomto návodu.
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.
Oprávněný odborný pracovník provede kontrolu elektroinstalace, přívodu vody a odpadu na vlastní odpovědnost.
V případě špatného fungování kabiny se spojte s nejbližším servisem firmy RIHO.
UPOZORNĚNÍ:
Při používání parní kabiny je ZAKÁZÁNO dotýkat se elektrických spotřebičů, manipulovat s nimi nebo je
používat. Nedodržení tohoto varování může mít za následek vážné ohrožení UŽIVATELE!
Výrobce si vyhrazuje právo zastavit výrobu určitých modelů zařízení, zavést změny bez předchozího informování
a/nebo provést změny, aniž by z toho plynula povinnost provedení těchto změn na předtím dodaných výrobcích.
Mimoto firma nepřebírá odpovědnost za případné chyby v překladech a tisku.
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Podlahový odtok
Parní kabiny jsou vybaveny odtokem se
sifonem s flexibilním připojením. Podlahový
odtok se musí nacházet ve vzdálenosti 4858 cm od osy odtoku vaničky parní kabiny. V
takovém případě je zajištěn optimální odtok
vody.
POZNÁMKA:
Aby bylo možno zajistit řádný provoz
zařízení, musí být zajištěn:
= tlak teplé a studené vody nejméně 1,5
baru, doporučujeme alespoň 2 bary.
= přívod čisté vody (bez rzi, písku a
jiných nečistot).
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Příprava uzemnění ( )
Parní kabina musí být uzemněna na principu
vyrovnání potenciálů.
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Příprava elektroinstalace (E)
Parní kabina je osazena elektrickou skříňkou
s přívodním kabelem 1-1,5 m dlouhým (viz
odstavec Bezpečnostní předpisy pro
elektrická zařízení). Tento elektrický kabel
musí být trvale zapojen do sítě (E) v souladu
s platnými předpisy a normami ČSN.
Maximální příkon parní kabiny je 3,5kW.
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Příprava přívodu teplé a studené vody
Trubky se ¾" vnějším závitem, které zajištují
přívod teplé (H) a studené vody (C) do parní
kabiny, musí vyčnívat 1,5 cm nad obklady.
Během instalace kabiny budou připojeny ke
směšovači studené a teplé vody, který je
umístěn v zádní části panelu a to pomocí
ohebných hadic z nerezové oceli s
koncovkou s vnitřním závitem ¾". Tyto
hadice jsou součástí dodávky.
V oblastech, kde se vyskytuje tvrdá voda je
vhodné nainstalovat filtry změkčující vodu.

(rozměry v cm)
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V tomto návodu je popsána verze Easy, s
následující výbavou:
- Ruční sprcha
- Vertikální hydromasážní trysky
- Turecká parní lázeň
- Termostatická baterie Grohe
- Elektronický ovládací panel
- Osvětlení

40

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO ELEKTRICKÁ
ZAŘÍZENÍ
Kabina musí být stabilně připevněna a trvale připojena k
elektrické síti a uzemnění na principu vyrovnání
potenciálů.
Kabina je vybavena funkcemi, které je možno
naprogramovat pomocí elektronického ovládání.
Elektroinstalace (uzemnění, příkon, atd.) musí být v
souladu s platnými předpisy a normami (ČSN).
Kabinu je třeba zapojit k elektrické instalaci
vybavené proudovým chráničem s vybavovacím
proudem 30mA.
=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
kabelu s pevnými jádry žil o průřezu 2,5 mm2 (např.
CYKY 3 C x 2,5 mm2). 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.
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).

Výrobce se zříká jakékoli odpovědnosti:
=jestliže nebyly dodrženy požadavky, stanovené
národní 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.
Po výstupní kontrole jsou parní kabiny demontovány, aby
se mohly snadno přepravovat a dopravovat na místo
určení. Proto ještě před montáži doporučujeme
zkontrolovat veškeré části parní kabiny, jelikož na
případné závady ohlášené po instalaci nebude brán
zřetel.
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.
UPOZORNĚNÍ:
Během montáže nikdy nepoužívejte silikony s
příměsí acetylu. Mohou být použity pouze neutrální
silikony.
Po montáži ověřte:
- zda je voda správně odváděna.
- zda nedochází k prosakování.
-zda jsou matice kabelových průchodek na řídící
jednotce řádně dotaženy.
-zda je kryt elektrické skříňky dobře nasazen a
přišroubován.
- zda parní kabina správně funguje.
V případě opakovaného zasunutí polyetylenové hadice
do spojky je třeba odříznout poškozenou část , abychom
zabránili případnému protékání.
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TECHNICKÉ ÚDAJE:

CZ

Minimální tlak vody
Doporučený tlak vody
Vytlačení při
Teplota teplé vody
Doporučená teplota vody
Bezpečnostní blokáda

:
1,5
: max.10 /2-5
:
10
: max. 70
:
60
:
38

bar
bar
bar
°C
°C
°C

Maximální průtok:
Ruční sprcha
Vertikální hydromasáž
Odtok trubkou o ø40mm

:
:
:

l/min
l/min
l/min

9
17
24

RI_ME Easyboard
Ventily vstup a výstup výparníku
Osvětlení
Topné těleso
Napájecí napětí
Teplotní čidlo Vstup
Konektor KEYBOARD
Čidlo hladiny vody ve výparníku

: 12VDC @ 700mA (8,4W)
: 12VAC @ 20W
: 230VAC @ 3kW
: 230VAC
: tbv NTC odpor (5VDC max)
: pro ovladač EASY (5VDC max)
: pro kontrolu vodní hladiny, otevřen nebo GND Max. 5VDC

Primo EASY

C
C
A
B
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A
B
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Strop kabiny: čtvercový nebo s rádiusem (1x)

A

Sprchová vanička: čtvercová nebo s rádiusem
(1x)

Flexibilní hadice odpadu Ø40 mm L=100 cm (1x)

Návod k montáži baterie Grohe (1x)

Koleno Ø40 (1x)

Návod k montáži krytu baterie Grohe (1x)

Ruční sprcha (1x)

Záruka:

Záruční list (1x)

Hadice k ruční sprše (1x)

Návod k montáži a údržbě parní kabiny Primo
EASY (1x)

Šroub s šestihrannou hlavou nerezový A2 M8x30
(30x)

Nylonová hadicová spona 15,0 - 17,2 (6x)

Šestihranná matice nerezová A2 M8 (30x)

T-kus 3x10 mm plastový (1x)

Podložka velkoplošná, nerezová A2 M8x30 (60x)

Membránová průchodka M32 (4x)

Podložka vějířová nerezová A2 M8 (30x)

Hadice 6x10 mm PVC bílá (4,4 m)

Fíbrový kroužek 24x16x2 mm (3/4”) (2x)

Odtok plastový, pochromovaný Ø 86 mm (1x)

Šroub do plechu z nerezové oceli a2 3,9x16
(10x)

Mazivo pro armatury Grohe (1x)

Silikonová hadice 10x16 (L=1,5 m)

Víčko parní trysky s vodorovným vyústěním (1x)

Enjoy the RIHO life-style

Boční panel (1x)

CZ

B

Středový panel se sedátkem (1x)

Technický boční panel (1x)

Ukončovací profil, levý (1x)

Ukončovací profil, pravý (1x)

Sprchová zástěna čtvercová (1x)

C

nebo
Sprchová zástěna s rádiusem (1x)
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PE

NTC Teplotní čidlo

X301

X300

X302

X303

L

N

L

N

X303

X302

N

PE

Topná tělesa

L

Uzemnění
výparníku

N N N

L N

PE

PE

L
X101

L

N
X102

Hlavní el. přívod 230VAC

J300
Ovladač

N

L

N

L

N

X304 X305 X615 X613 X614 X612
Osvětlení

Vypouštěcí
ventil
vyvíječe
páry

Napouštěcí
ventil
vyvíječe
páry

X614

X615

L N

L N

L L L

L

N

X600 X601
Snímač hladiny vody
ve vyvíječi páry
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Spotřebitel musí zabezpečit:
! montáž oprávněným (proškoleným) odborným
pracovníkem, který provede montáž v souladu s
předpisy a normami, závaznými pro daný stát.
! správné fungování elektroinstalace a uzemnění.
! pravidelnou revizi uzemnění a elektroinstalace.
Před použitím kabiny připojte parní kabinu k elektrické
síti. V případě delší nepřítomnosti (např. dovolená),
doporučujeme úplně odpojit kabinu od elektrické sítě.
V případě chybného fungování kabiny je uživatel
povinen úplně odpojit přívod elektrické energie ke
kabině a kontaktovat servisní středisko RIHO!

NASTAVENÍ TEPLOTY VODY
Teplotu vody nastavte natočením termostatického
směšovače (M) (viz obrázek).

T

Chcete-li nastavit teplotu vyšší než 38°C, stiskněte
tlačítko na směšovači vody (M) a otáčením směšovačem
nastavte požadovanou teplotu.

FUNKCE DVOUPOLOHOVÉHO PŘEPÍNAČE

D

Ruční sprcha a boční trysky jsou ovládány
dvoupolohovým přepínačem (D), který se nachází nad
směšovačem vody (M), a to i v případě poruchy v
dodávce elektrické energie.
Ruční sprchování
Stiskněte tlačítko (T) a otáčením dvoupolohovým
přepínačem (D) vlevo (proti směru hodinových ručiček)
nastavte průtok vody. Značka sprchy se přibližuje ke
značce trojúhelníku , která je na panelu baterie.
Boční trysky
otáčením dvoupolohovým přepínačem (D) vpravo (ve
směru hodinových ručiček) nastavte průtok vody. Značka
bočních trysek
se přibližuje ke značce trojúhelníku ,
která je na panelu baterie.

M

35°C

40°C

45°C

UPOZORNĚNÍ:
Dvoupolohový přepínač je v centrální poloze
uzavřen.

FUNKCE ELEKTRONICKÉHO OVLÁDAČE
OSVĚTLENÍ
Světlo zapněte stisknutím tlačítka
. Nad
tlačítkem se rozsvítí kontrolka. Dalším
stisknutím tlačítka světlo vypněte.

Enjoy the RIHO life-style

FUNKCE TURECKÁ PARNÍ LÁZEŇ dále jen parní lázeň
CZ

Parní lázeň spusťte stisknutím tlačítka pára .
Spustí se standardní program a nad tlačítkem
se rozsvítí kontrolka. Vyvíječ páry se naplní
vodou a parní kabina se začne nahřívat.
Během nahřívání musí být dveře kabiny
zavřené. Za několik minut se v parní kabině
objeví pára. Po dosažení nastavené teploty
(např. 40 °C) se spustí 30 minutový cyklus
odpařování. Po 30 minutách 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 .
UPOZORNĚNÍ:
Teplota zobrazená kontrolkami se může
lišit o několik stupňů od teploty v kabině.
Tento rozdíl je způsoben umístěním kabiny
a okolní teplotou.
NASTAVENÍ TEPLOTY
Před začátkem nebo během parní lázně lze
nastavit požadovanou teplotu v parní kabině.
Pro změnu teploty stiskněte dlouze tlačítko ,
a pusťte je v okamžiku, kdy se kontrolky teploty
rozsvítí v kombinaci, odpovídající požadované
teplotě viz schéma.
V případě, že provedete nastavení teploty před
začátkem cyklu, dojde po nastavení teploty k
okamžitému spuštění parní lázně.
Nastavená teplota je uchována v paměti dokud
není kabina odpojena od přívodu elektrické
energie.

35°C

40°C

45°C

Teplota 35ºC
35°C

40°C

TEPLOTA V KABINĚ
Je-li teplota v parní kabině v rozmezí zobrazovaném
kontrolkami, rozsvítí se příslušná kontrolka nebo jejich
kombinace dle schéma. V případě že je teplota vyšší než
45°C, zůstane svítit kontrolka u teploty 45°C.
AROMATERAPIE
Váše parní kabina je vybavena parní aromaterapií. Z
otvorů A vychází pára, otvorem B můžete nakapat do
zásobníku několik kapek éterického oleje.

B

AA

AA

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.

45°C

Teplota 38ºC
35°C

40°C

45°C

Teplota 40ºC
35°C

40°C

45°C

Teplota 43ºC
35°C

40°C

45°C

Teplota 45ºC
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Některé funkce je možno spustit současně. V případě
současného použití více funkcí musí být zajištěn
dostatečný přísun a také odtok vody.

PORUCHY A JEJICH PŘÍČINY

Kódy poruch

činnost vyvíječe páry
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 topných, spirálových těles s příkonem 2kW a
1kW, zapojených paralelně. Topná tělesa se automaticky
zapínají a vypínají tak, aby se v kabině udržovala
nastavená teplota. V případě extrémně vysoké teploty se
topná tělesa vypnou a odpařování se přeruší.

KÓD E1: Kontrolky blikají s dlouhou časovou prodlevou

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 těleso.
Po skončení parní lázně se nádrž automaticky vyprázdní
(kontrolka odpařování bliká). Parní nádrž se vyprázdní za
cca 5 minut. Po vyprázdnění nádrže je možno opět spustit
cyklus parní lázně.

VÝZNAM
- Po spuštění funkce parní lázně se vyvíječ krátce nebo
dlouho naplňuje.
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 ruční sprchou je stejné jako při správném
fungování.
- 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

(voda vytéká ústím páry).
! Měřidlo není správně zapojeno. Měřidlo musí být
instalováno autorizovaným pracovníkem.

KÓD E2: Kontrolky blikají dvakrát a následuje delší
časová prodleva
Ústí páry

Měřidlo hladiny vody

VÝZNAM
- Teplota v kabině se během 10 minut od doby zapnutí
cyklu parní lázně nezvýšila.
PŘÍČINA/ ŘEŠENÍ
- Vyvíječ vytváří páru, avšak teplota nestoupá.
! Během ohřevu byly otevřeny dveře kabiny.
! Dveře netěsní.
! Teplotní čidlo nefunguje (chyba montáže).
! Teplotní čidlo je poškozeno, kontrolky signalizující
teplotu udávají příliš vysokou, resp. nízkou teplotu.

Topné
těleso 1kW

- Neuvolňuje se pára.

! Topné těleso může být poškozeno.
! Během montáže bylo opomenuto připojení parní

hadičky k parní trysce.
Odvzdušnění

Topné
těleso 2kW

KÓD E3: Kontrolky blikají třikrát a následuje delší časová
prodleva
VÝZNAM
- během 30 minut nebylo dosaženo nastavené teploty.

Přívod studené vody

Odtokový ventil

PŘÍČINA/ ŘEŠENÍ
- Vyvíječ páry vyrábí páru, avšak teplota roste pomalu,
nebo vůbec.
! Příliš nízká okolní teplota (doporučená teplota okolí je
20ºC).

Enjoy the RIHO life-style
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- Vyvíječ páry vyrábí páru kratší dobu než 30 minut a
následně se vypíná.
! Vyvíječ páry obsahuje bezpečnostní tepelnou pojistku.
V případě, že k tomuto jevu dochází opakovaně,
kontaktujte servis RIHO.
KÓD E4: Kontrolky blikají čtyřikrát a následuje delší
časová prodleva
VÝZNAM
- Vyvíječ páry v době spuštění funkce parní lázně není
prázdný.
PŘÍČINA/ ŘEŠENÍ
! Vodní kamen blokuje odtokový ventil parní nádrže. V
tomto případě je třeba kontaktovat servis RIHO, aby
provedl odvápnění zařízení.
! Zkrat na měřicím čidle vlivem vlhkosti a kondenzace
páry. Prostor za kabinou není dostatečně odvětrán.
KÓD E5: Kontrolky blikají pětkrát a následuje delší
časová prodleva
VÝZNAM
- Vyvíječ páry se během cyklu odpařování nedoplňuje.
PŘÍČINA/ ŘEŠENÍ
- Při odpařování se parní nádrž během 15 minut
nenaplňuje.
! Jedná se o špatnou kalibraci měřidla. Nádrž vyvíječe
páry musí být odvápněna pracovníkem servisu RIHO.
! Teplota je nastavena na nejnižším stupni (35°C),
přičemž okolní teplota je vyšší než 30°C. V důsledku toho
vyvíječ páry nečerpá 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 páry.
KÓD E6 : Kontrolky blikají šestkrát a následuje delší
časová prodleva
VÝZNAM
- Poplach uživatele.
PŘÍČINA/ ŘEŠENÍ
! Uživatel spustil funkci poplach.
Pro ukončení zobrazení kódu poruchy stiskněte
tlačítko .
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Doporučení výrobce pro čištění a
odbornou údržbu parní kabiny
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 čistící 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 čistící prostředky určené pro domácnost se
liší svým složením, nemůžeme zaručit, že tyto
prostředky vyčistí baterii aniž by ji poškodily.

Profily:
UPOZORNĚNÍ:
Při jejich čištění nemohou být použity výše
nedoporučené čistící prostředky, zvláště 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.
Stěny, sprchová vanička a strop:
Stěny, vanička a strop 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 případě značného znečištění 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!

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:
Skleněné povrchy čistěte navlhčeným hadříkem.

Enjoy the RIHO life-style
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Mimořádná údržba a problémy
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".
VÝSTRAHA:
vždy před zahájením prací vypněte přívod elektrické
energie!
Dávejte pozor na nebezpečí zamrznutí.
Při vypouštění vodoinstalace v domácnosti, je třeba
baterie termostatu vypouštět samostatně, jelikož ve
spojeních teplé a studené vody jsou ventily. V takovém
případě demontujte termostatické elementy a 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 předejít 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
=Pokud parní kabina nefunguje, přesto že na svorkách je

napětí, může se jednat o bezpečnostní blokádu v
transformátoru. V tomto případě vypněte elektrický
proud, počkejte několik minut a opět připojte elektrický
proud. Pokud porucha stále trvá, zkontrolujte pojistky
ve skřínce s pojistkami, která je umístěna v řídící
jednotce.
PROBLÉM č.2
Jedna z funkcí hydromasáže funguje špatně, resp.
nefunguje.
PŘÍČINA/ŘEŠENÍ
=Pokud jedna z trysek nestříká kontinuálně, znamená to,

že je ucpaná vodním kamenem nebo jinými nečistotami
z vodovodního řádu. Vodovodní potrubí musí být prosté
nečistot, které mohou způsobit ucpání otvorů.
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PROBLÉM č.3
Po zapnutí funkce parní lázně nedochází k odpařování
vody.
PŘÍČINA/ŘEŠENÍ

=Tepelná pojistka přerušuje přívod proudu z důvodů
přehřátí. Odpojte přívod elektrického proudu, vyčkejte
několik minut a opět zapojte elektrický proud.
PROBLÉM č.4
Je možné nastavit pouze funkci pára. Je slyšet, jak
magnetický ventil, kterým se naplňuje nádrž, se
opakovaně zapíná, avšak pára nevychází tryskou.
PŘÍČINA/ŘEŠENÍ
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 případě je třeba demontovat magnetický
vypouštěcí ventil otočením tělesa ventilu o 90° a
následně vyčistit membránu (viz Čištění, údržba a
odstraňování vodního kamene z vyvíječe páry).

=V

PROBLÉM č.5
Teplota v kabině nedosahuje nastavené hodnoty
PŘÍČINA/ŘEŠENÍ
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 indikovaná kontrolkami 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.

=Teplotní

=Protékání

těsněním dveří, případně ponechání
otevřených dveří kabiny zpožďuje ohřev. Z tohoto
důvodu ve fázi ohřívání v rámci cyklu výroby páry je
třeba zavřít dveře kabiny.

=Umístění

kabiny u silné 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.
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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
je zanešený. Vyčistěte sifon. Sifon je třeba
pravidelně čistit, jinak hrozí nebezpečí tečení odpadu.

=Sifon

=Průtok

vody odpadním sytémem není dostatečný v
poměru k množství odebírané vody. V tomto případě se
poraďte s instalatérem, který odpadní systém zhotovil.

PROBLÉM č.9
Odpad páchne.
PŘÍČINA/ŘEŠENÍ
sifonu chybí pachová uzávěra (pachovka). Vždy po
čištění sifonu nainstalujte pachovou uzávěru zpět.

=V

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 musí být při montáži osazeny správně, tj. dle
návodu k montáži.

Enjoy the RIHO life-style

Formulář žádosti o servisní opravu
CZ

V případě přímých požadavků na servisní zásah vyhledejte příslušnou místní servisní organizaci na zadní straně.
Pokud není k dispozici místní servisní organizace, obraťte se na prodejce, u kterého jste box zakoupili.
! V místnosti musí být dostatek prostoru k provádění servisních zásahů.
! Pokud je box zatmelen silikonovou těsnicí hmotou, odstraňte před příchodem servisního technika tmel

ŽÁDOST O OPRAVU VÝROBKU RIHO
Prodejce:
Firma:________________________________________

Kontaktní osoba:__________________________________________

Sídlo:________________________________________

Telefon:_________________________________________________

Fax:_________________________________________

Vaše značka:_____________________________________________

E-mail:_______________________________________
Montér:
Firma:________________________________________

Sídlo:__________________________________________________

Fax: _________________________________________

Telefon: ________________________________________________

Konečný uživatel:
Zakázka:______________________________________

Adresa:__________________________________________________

PSČ:_________________________________________

Město:___________________________________________________

Telefon domů:__________________________________

Telefon do zaměstnání:______________________________________

Fax: _________________________________________

E-mail:___________________________________________________

Výrobek:
Vana – Vana se zástěnou – Vířivá vana – Sprchová vanička – Sprchová vanička se zástěnou – Parní kabina
Název/typ:_____________________________________

Výrobní č.:_______________________________________________

Barva:_________________________________________

Datum nákupu:____________________________________________

Číslo faktury / dodací značka (Riho Int. BV):_______________________________________________________________________
Vířivá vana:
Systém:
 elektronický Hydro
 elektronický Hydro/Aero
 mechanický Hydro/Spydro

 mechanický Hydro
 mechanický Spydro
 elektronický Aero

Parní kabina:
Povrchová úprava:
 základní
 profesionální

Je k dispozici servisní otvor? ANO/NE
Minimální rozměr 40x50 cm
Důvod žádosti o opravu
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
S pozdravem

Veškerá naše ujednání podléhají našim všeobecným dodacím podmínkám registrovaným v úřední úschově u soudu v Bredě 5.
ledna 1994 pod číslem 3/94.
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Poskytujeme záruku na dobrou konstrukci a materiál námi dodávaného zboží. Zaručujeme, že zdarma
vyměníme všechny díly, které se ukážou být vadnými v důsledku vadné konstrukce nebo materiálu a to do
tří let od dodání. Uvedené díly nám zašlete za tímto účelem zdarma. Nebudeme hradit náklady za
rozebrání a následnou montáž těchto dílů.
Na výrobky Riho vyrobené z akrylátu se vztahuje záruka na barvu a tvar po dobu pěti let.
Čištění výrobků Riho by se mělo provádět pomocí prostředků doporučených firmou Riho.
Záruka se nevztahuje na závady vzniklé v důsledku normálního používání, nesprávného zacházení nebo
nesprávné údržby ani na závady vzniklé v důsledku změn nebo oprav provedených zákazníkem nebo
kupujícím nebo třetí stranou.
Záruka platí pouze tehdy, pokud zákazník nebo kupující splní všechny závazky vůči nám.
Neposkytujeme žádnou záruku na součásti a to v nejširším pojetí, které nebyly dodány nebo namontovány
naší společností.
Záruka se v žádném případě nevztahuje na cokoliv jiného než na bezplatné dodání nových dílů.
Neneseme v žádném případě zodpovědnost za jakékoliv škody utrpěné zákazníkem nebo kupujícím.
Pokud vyměníme jakékoliv díly v rámci záruky, stanou se vyměněné díly naším majetkem.
Pokud si zákazník nebo kupující zadá, že určité materiály nebo součásti mají být dodány určitými výrobci
nebo dodavateli, bude zodpovědnost nebo záruka námi přejatá omezena zodpovědností/zárukou, kterou
nám poskytne výrobce nebo dodavatel takových dílů nebo materiálů.
Stížnosti na vady materiálů nebo práce by nám měly být oznámeny písemně do sedmi dní od jejich
zjištění.
Neakceptujeme jakoukoliv zodpovědnost za plány vytvořené zákazníkem nebo kupujícím nebo třetí
stranou ve jménu zákazníka nebo kupujícího ani za specifikace materiálu nebo výpočty vztahující se k
takovým plánům.
Nikdy nebudeme hradit přímé nebo nepřímé škody vzniklé z jakéhokoliv důvodu. Také neneseme žádnou
zodpovědnost za škody vzniklé na majetku zákazníka/kupujícího nebo třetích stran v důsledku nebo v
průběhu instalace dodaných výrobků.
Neneseme žádnou zodpovědnost za ušlý zisk nebo zakázky nebo za jakékoliv následné škody vzniklé v
důsledku čehokoliv, včetně zpoždění dodávek prodaného zboží nebo jeho montáže.
Záruka na produkt Riho přestane být platná v případě, že produkt bude použit v jiné zemi nežli v zemi
prodeje.

Enjoy the RIHO life-style
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Záruční podmínky
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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 hodinu,
dokud nezmizí šumění. Pak
vyjměte těleso odtokového
ventilu dle obrázku.

Z1200047.1 CZ

Důkladně vypláchněte nádobu
vodou. Vodu nalévejte shora a
nechejte odtékat otvorem po
vyjmutém tělesu odtokového
ventilu.

Smontujte vyvíječ páry zpět.

CZ PRIMO EASY - NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

NTC teplotní čidlo

Osvětlení

1 B_X612
2 B_X614

D

Napouštěcí ventil
vyvíječe páry

B_X303 B_X302 B_X304 B_X305
L
N
L
N

M
Studená voda

Teplá voda

PE

B_X600

B_X601

PE

Hladina
L

Kryt
N

Pohled A

Topné těleso 2

Pohled A

Vypouštěcí ventil
vyvíječe páry

B_X613 N

B_X300 L

B_X615

B_X301 N

L

Topné těleso 2 - 1KW

Topné těleso 1 - 2KW

Topné těleso 1

Enjoy the RIHO life-style

CZ

Speciální údržba

RIHO International b.v.
Hermesstraat 10
NL-5047TS Tilburg
tel.: +31-(0)13 572 87 28
fax: +31-(0)13 572 82 62
e-mail: info@riho.nl
RIHO Belgium b.v.b.a
Nijverheidslaan 27
B-3290 Diest
Tel.: +32-(0)13 314 780
fax: +32-(0)13 336 604
e-mail: info@riho.be
RIHO Sanitär-Vertriebs GmbH
Kapellenstraße 11
D-56235 Ransbach-Baumbach
tel.: +49-(0)26 232 071
fax: +49-(0)26 232 632
e-mail: info@riho.com
RIHO Polska Sp. Z o.o.
ul. Dubois 119
93-465 Łódź
tel.: +48-(0)42 250 62 58
fax: +48-(0)42 250 62 57
e-mail: riho@lodz.pdi.net
POLSKA
RIHO CZ, a.s.
Suchý 37
680 01 Boskovice
Czech Republic
tel.: +420-516 468 222
fax: +420-516 468 216
e-mail: info@riho.cz
RIHO Hungary Kft
1056 Budapest, Duna u. 1.
tel: +36-20 359 2971
e-mail: info@riho.hu
Internet

WWW.RIHO.COM

V případě chybně uvedených
modelů, specifikací atd. nelze
uplatňovat žádné právní nároky.
Chyby tisku a sazby vyhrazeny.

