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ÚVOD
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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.
UPOZORNĚNÍ:
Parní kabinu Memphis lze sestavit jako pravou nebo levou (podrobnosti jsou uvedeny v tomto návodu). V
návodu jsou dále popsány rozdíly mezi levou a pravou verzí. Označení je provedeno pomocí zkratek P (pravá)
a L (levá).
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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Výbava parní kabiny:
- Ruční sprcha
- Hlavová sprcha
- Vertikální hydromasážní trysky
- Turecká parní lázeň
- Termostatická baterie Grohe
- Elektronický ovládací panel
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.

Memphis A (rozměry v cm)
E=230VAC

E

Memphis B (rozměry v cm)

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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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).

Memphis A

(Rozměry v cm)
0

Podlahový odtok
Parní kabiny jsou vybaveny odtokem se
sifonem s flexibilním připojením. Aby byl
zajištěn optimální odtok vody, musí být
v případě mělkého usazení (Memphis
A) odtoková trubka umístěna zhruba
40 cm od středu výtoku sifonu sprchy a
při hlubším usazení (Memphis B) musí
být vzdálena od středu asi 45-55 cm.

221.5

Příprava uzemnění ( )
Parní kabina musí být uzemněna na
principu vyrovnání potenciálů.
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BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO ELEKTRICKÁ
ZAŘÍZENÍ

Výrobce se zříká jakékoli odpovědnosti:
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.
=jestliže

Sprchová kabina Semi-prof je zařízení třídy I.
Kabina musí být stabilně připevněna a trvale připojena k
elektrické síti a uzemnění na principu vyrovnání
potenciálů.
Verze Semi-Prof je vybavena funkcemi, které je možno
naprogramovat pomocí elektronického ovládání.
Elektroinstalace (uzemnění, příkon, atd.) musí být v
souladu s platnými předpisy a normami (ČSN).

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.

Typ Semi-prof 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.

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.

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).

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
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Minimální tlak vody:
Doporučený tlak vody:
Tlakováno na:
Teplota teplé vody:
Doporučená teplota vody:
Bezpečnostní blokování:
Maximální průtok:
Ruční sprcha:
Stropní sprcha:
Vertikální vodní masáž (trysky):
Odpad o průměru 40 mm:

max.
max.

1,5
10 /2-5
10
70
60
38

baru
bar
bar
°C
°C
°C

9
20
17
24

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

Základní deska RI_MP
(specifikace modelu Semi-prof pro přívody a odtoky)
Přívod, odtok, ventil 3,
ventil 4 a ventil 5:
Bzučák:
12V světlo:
Ohřívač 1:
Ohřívač 2:
Hlavní napájení:
2x teplota:
Zákl. klávesnice 1 a 2:
Klávesnice prof:
Vstup 1, vstup 2:

Detekce vody:

Memphis A

Krabice s drobným
montážním materiálem

Memphis B

Krabice s drobným
montážním materiálem

Z1200061.1 CZ

12 V = při 700 mA (8,4 W)
12 V = při 250 mA
12 V ~ při 20 W
230 V ~ při 2 kW
230 V ~ při 1 kW
230 V ~
pro odpor NTC (max. 5 V =)
připojení klávesnice (max. 5V=)
klávesnice prof (max. 5 V =)
Neaktivní 0 - 2,0 V =
nebo otevřený
Aktivní 6 - 20 V =
max. 12 V = při 6 mA
detekce hladiny vody, otevřená
nebo uzemnění max. 5 V =
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Krabice s drobným montážním materiálem

Záruka
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Montážní návod

Záruční list (1x) Za459900000000

Stropní sprcha OKI o průměru 200 mm (1x)

PE hadice 10x8 mm modrá (3 m)

Plastová odtoková výpust o průměru 90 mm

Koleno (1x)

Plastové sklápěcí sedátko (1x)

Prvek pro uchycení svazku kabelů (9x)

Chromovaný závěs (6530) (2x)

Svazek kabelů 2,4x11 mm (9x)

Chromovaná klika dveří (1x)

Nylonová spona hadice 15,0 17,2 (2x)

Výplňový prvek pro skla (8x)

Halogenové světlo IP65 12V/10W chromované
(2x)
Podložka z nerezové oceli A2 M4x20 (14x)

Silikónové těsnění o průměru 4 mm (8m)

Šroub z nerezové oceli s čočkovitou hlavou A2
st. 4,2x60 (14x)

Průhledná izolační manžeta M6 (8x)

Univerzální hmoždinka FU 8x50 (14x)

Pojistná matice M6 (8x)

Ohnutá zasouvací přechodka 10x1/2” mosazná
(1x)

Šroub z nerezové oceli (VK) M6x35 A2 (8x)

Silikónová hadice 10x16 L=37cm (1x)

45

Pojízdný prvek pro vertikální hliníkový
profil (16x)

NTC čidlo (1x)

Enjoy the RIHO life-style

Krabice s technickým panelem
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Montážní pokyny pro baterii Grohe

Technický panel (1x)

Sprchová hadice (1x)

Ruční sprcha (1x)

Krabice se skleněnými prvky

Dveře R55 (1x)

Okapový profil (2x)

Pevná skl. výplň s otvory pro závěsy (1x)

Rozstřikovací profil (1x)

Pevná skl. výplň bez otvorů pro závěsy (1x)

Magnetický profil (1x)

Stěnový profil A (2x)

Odtok (1x)

Stěnový profil B (2x)
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Memphis A (rozměry v cm)
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Memphis B (rozměry v cm)
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160 mm

4x
M6

136 mm

1693 mm

8mm

E=230VAC

3/4”

4x

3/4”
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30mm

2
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A
A
A

B

A

B

B
B

Možnost barevné terapie

Možnost
Barevné terapie

Enjoy the RIHO life-style
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NTC

NTC
teplotní čidlo

4x
M6
Osvětlení
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RI_MWS
RI_SWS

= M_Připojení
= S_Připojení

BN = Hnědá

WT = Bílá

BU = Modrá

GN = Zelená

BK = Černá

YE = Žlutá

RD = Červená

GY = Šedá

CZ

MEMPHIS - NÁVOD K POUŽITÍ

Hlavní napájení
230V / 50Hz
Jištění v rozvaděči 16 A.

A

BK BU BN
GY

M_X2

BN BU

M_X4

M_X13

WT

GNYE

M_X3

M_X17

BN

PE

M_X7

M_X16

BN

M_X10

M_X27

GN WT

M_X29

Propojení
skříní

Osvětlení

M_X26

NTC
Možnost
Barevné terapie teplotní čidlo

230V

PE

N

L

GNYE

BU

BN

Propojení
skříní A

Hlavní přívod

Šedý vodič je
přeznačený
na modrý

PE

Vypouštěcí ventil
vyvíječe páry

M_X5
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M_X20 BN
M_X21 BU

Napouštěcí ventil M_X19 BU
vyvíječe páry M_X18 BN

BN BN BN

BU

GY
BU
BU

BN

BK BN BN

BU BU WT

GN WT BN BN

M_X35

Snímač hladiny CASE BU
vody ve vyvíječi
M_X34 BN
páry

BU

BN BU

LEVEL

F

Propojení
skříní

Ovladač

M_J5

M_J20
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RI_MWS
RI_SWS

= M_Připojení
= S_Připojen
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Šedý vodič je
přeznačený
na modrý

F

Propojení
skříní

Masážní trysky

S_J1
S_X1 BN
S_X2 BU

BN

BK

BN

BU

GYBU

BU

BK

CO

BN

S_X24

S_X19

GY BN BK
BU

S_X17

Vyvýječ páry

PE

GNYE

Propojení
skříní

Propojení
skříní

PE

A

Topná tělesa
vyvýješe páry

PE

S_X18

-2.4kW-

-1kW-

BK

BU S_X20
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BN = Hnědá

WT = Bílá

BU = Modrá

GN = Zelená

BK = Černá

YE = Žlutá

RD = Červená

GY = Šedá
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S_X25

GY

S_X21

GY
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L=2000mm

B
A

A
L=1988mm
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Sprchovou kabinu lze používat pouze pokud je do systému
přiváděno napětí. Po použití lze přívod el. napětí do sprchové
kabiny vypnout. Pokud odjíždíte na delší dobu (např. na
dovolenou), doporučujeme odpojit kabinu od zdroje napájení.
Pokud zařízení nefunguje správně, UŽIVATEL musí odpojit
sprchovou kabinu od zdroje napájení a obrátit se na
nejbližší servisní středisko.
Uživatel je zodpovědný za to, že:

! Montáž provede dostatečně kvalifikovaná osoba v souladu s

příslušnými národními předpisy a normami, jak je uvedeno v
kapitolách 1 a 2.
! Vždy účinně funguje veškerá elektroinstalace a zabezpečení
(uzemnění). Uživatel musí pravidelně kontrolovat správnou funkci
ochranného jističe (elektroinstalace).

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

Poznámka: Teplotu vody je třeba nastavovat pomocí směšovací
jednotky (M) (viz obrázek).

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

! Pokud není kabina napájena, lze ruční a hlavovou sprchu
používat prostřednictvím ručního ovládání (D) umístěného nad
směšovačem (M).

FUNKCE DVOUPOLOHOVÉHO
PŘEPÍNAČE
Ruční sprcha (ručně ovládaná
Otáčením dvoupolohovým přepínačem (D) vlevo

D

(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.

M

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

FUNKCE OVLÁDANÉ KLÁVESNICÍ
SVĚTLO
Světlo zapněte krátkým stisknutím tohoto tlačítka.
Dalším krátkým stisknutím tlačítka světlo vypněte.
Rozsvícení či zhasnutí světla je indikováno kontrolkou
nad tlačítkem.
COLOUR TERAPIE - volitelné vybavení
Pro zapnutí funkce colour terapie stiskněte tlačítko na
2 sekundy. Postupně se rozsvěcí celé spektrum barev.
Pokud chcete ponechat určitou barvu, stiskněte tlačítko
krátce, pokud chcete, aby se opět barvy měnily,
stiskněte opět krátce tlačítko. Pro vypnutí funkce colour
terapie stiskněte tlačítko na 2 sekundy.
Poznámka: funkci světlo a colour terapie nelze spustit
současně. Vždy je nutné nejdříve jednu z těchto funkcí
ukončit a teprve poté spustit druhou.

Z1200061.2 CZ

35°C

40°C

45°C
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FUNKCE VERTIKÁLNÍ VODNÍ MASÁŽE.
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Vodní masáž aktivujete stisknutím tlačítka
vodní masáže. Přednastavená doba je 30
minut. Po této době se funkce automaticky
vypne. Aktivace funkce je indikována
kontrolkou nad tlačítkem. Tuto funkci lze
ukončit opětovným stisknutím tlačítka vodní
masáže.
PARNÍ LÁZEŇ

DISTRIBUTOR VONNÝCH LÁTEK

Parní lázeň aktivujete stisknutím tlačítka páry.
Po aktivaci této funkce se rozsvítí kontrolka a
generátor páry se naplní vodou. Potom
proběhne ohřívací fáze kabiny (během ní by
měly dveře kabiny zůstat zavřené). Po
několik minutách se v kabině objeví pára. Po
dosažení nastavené teploty (přednastavená
hodnota je +40°C) započne 30 minutový
cyklus parní lázně. Po uplynutí 30 minut se
kabina automaticky vypne a generátor páry
se vyprázdní. Vyprazdňování parní nádržky
je signalizováno blikáním kontrolky nad
tlačítkem parní lázně. Parní lázeň nelze
znovu aktivovat, dokud není dokončen cyklus
vyprazdňování (kontrolka přestane blikat).

Parní kabina je vybavena distributorem vonných látek.
Pára vychází z otvorů A. Otvorem B lze do nádržky
nakapat několik kapek éterického oleje.

B

AA

AA

Poznámka: Zobrazená teplota se může o
několik stupňů lišit od skutečné teploty ve
sprchové kabině. Závisí to na objemu
místnosti a na okolní teplotě.
NASTAVENÍ TEPLOTY
Požadovanou teplotu lze nastavit během
cyklu parní lázně stisknutím tlačítka páry.
Kontrolky teploty se rozsvěcují tak, jak je
uvedeno v tabulce. Při požadované teplotě
pusťte tlačítko.
(Doba ohřívání kabiny závisí na nastavené
teplotě.)
ODEČÍTÁNÍ TEPLOTY
Teplotu v koutu odečtete dle tabulky.
35°C

40°C

45°C

Teplota 35 °C
35°C

40°C

45°C

Teplota 38 °C
35°C

40°C

45°C

Teplota 40 °C
35°C

40°C

40°C

Poznámka: Otvory výstupu páry (A) se nikdy nesmí
zakrýt, protože by se generátor páry mohl vystavit
nadměrnému tlaku.
Poznámka: Nepoužívejte žádné barvené ani agresivní
éterické oleje, protože by mohlo dojít k poškození
materiálu sprchové kabiny.
FUNKCE POPLACHU
Uživatel by měl aktivovat funkci poplachu,
když nastane problém. V okamžiku, kdy je
aktivován poplach, dojde k deaktivaci všech
funkcí parní kabiny. Poplach lze vypnout
stisknutím tlačítka poplachu na několik
sekund.
FUNKCE OHLÁŠENÍ ZÁVADY

45°C

Teplota 43 °C
35°C

Poznámka: Otvory, kterými vystupuje pára, jsou horké,
proto se vyhněte kontaktu libovolné části těla nebo
jiného objektu s těmito otvory, neboť byste se mohli
spálit.

45°C

Teplota 45 °C

Pokud dojde k poruše napájení, kontrolky
začnou opakovaně blikat s dlouhými
pauzami. (Viz kódy poruch a odstraňování
problémů popsané v tomto návodu.)
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Závady a jejich příčiny

Kódy poruch

Fungování parní nádržky
V okamžiku aktivace parní lázně se začne plnit nádržka
na dně v místě přívodu studené vody.
Tento proces probíhá, dokud není dosaženo určité
hladiny, určené měřidlem umístěným v parní nádržce.
Měřidlo je tedy kalibrováno automaticky. Potom je
aktivován cyklus parní lázně.
Voda je ohřívána pomocí topného tělesa sestávajícího
z jedné dvoukilowattové a jedné jednokilowattové
spirály. Dvoukilowattová spirála funguje jako
dvoupolohový spínač, zatímco jednokilowattová spirála
je nekonečně proměnlivá. Pokud jednotka funguje
normálně, je dvoukilowattová spirála aktivována
pokaždé. Jednokilowattová spirála je regulována
teplotou v kabině tak, aby udržovala nastavenou
teplotu. Pokud je vnější teplota vysoká nebo je
požadovaná nastavená teplota nízká, dvoukilowattová
spirála zůstane deaktivována a teplota je regulována
jednokilowattovou spirálou. V případě extrémně
vysokých okolních teplot jsou obě spirály deaktivovány
a do kabiny nevstupuje žádná pára. Množství páry je
úměrné příkonu el. energie.

Kód E1: Kontrolky jednou bliknou s dlouhou pauzou.

Spotřebováváním páry hladina vody nepřetržitě klesá a
parní nádržka je automaticky doplňována. Pro případ,
kdyby měřidlo nefungovalo a nádržka by se
vyprázdnila, je topná spirála chráněna tepelnou
pojistkou.
Na konci cyklu parní lázně se nádržka automaticky
vyprázdní (bliká kontrolka páry). Během
vyprazdňovacího procesu je napouštěna studená voda
při otevřeném vypouštěcím ventilu. Smyslem je zchladit
jednotku tak, aby se na ní usadil vápenec. Proces
vyprazdňování parní nádržky trvá 5 minut.
Po jeho ukončení je parní nádržka prázdná a lze znovu
spustit cyklus parní lázně.

Výstup páry

Měřidlo

PŘÍZNAK
- Nedostatečné nebo přílišné doplnění generátoru páry.
(Po aktivaci cyklu parní lázně.)
PŘÍČINA/ODSTRANĚNÍ PROBLÉMU
- Není přítomna žádná voda.
! Zkontrolujte přítomnost vody pomocí ruční sprchy.
- Příliš nízký tlak vody přiváděné do kabiny musí být
min. 1,5 baru.
! Je množství vody vycházející z ruční sprchy stejné
jako normálně?
- Po posledním cyklu parní lázně je stále plná nádržka.
! Vápenec možná ucpal vypouštěcí ventil parní
nádržky. Nechte provést odvápnění nádržky
kvalifikovaným technikem.
- Měřidlo vodní hladiny neměří správně.
! Vápenec usazený na měřidle způsobuje jeho
nesprávnou funkci. (Z otvorů pro výstup páry vychází
voda.)
! Měřidlo není správně připojeno. Nechte provést
správné připojení měřidla kvalifikovaným technikem.
Kód E2: Kontrolky dvakrát bliknou s dlouhou pauzou.
PŘÍZNAK
- Teplota v koutu nevzrostla během deseti minut po
aktivaci cyklu parní lázně.
PŘÍČINA/ODSTRANĚNÍ PROBLÉMU
- Generátor páry vytváří páru, ale teplota neroste.
! Během ohřívací fáze byly otevřeny dveře.
! Netěsnící dveře. (Těsnicí proužek není správně
vsazen.)
! Není připojeno teplotní čidlo. (Chybná montáž)
! Vadné teplotní čidlo. Kontrolky teploty ukazují příliš
vysokou, nebo příliš nízkou teplotu.
- Netvoří se pára.
! Závada na topném článku.
! Na vývod páry nebyla při montáži nasazena parní
hadice.

!

Kód E3: Kontrolky třikrát bliknou s dlouhou pauzou.
PŘÍZNAK
- Během třiceti minut není v kabině dosažena
nastavená teplota.

Přívod studené vody

Z1200061.1 CZ

Vypouštěcí ventil

PŘÍČINA/ODSTRANĚNÍ PROBLÉMU
- Generátor páry vytváří páru, ale teplota dostatečně
nebo vůbec neroste.
! Okolní teplota je příliš nízká. (~20 ºC)
! Kabina je umístěna u tepelně neizolující obvodové
zdi. Stěny, u kterých je kabina umístěna, musí tepelně

CZ
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! izolovat nebo musí být vybaveny stěnovým topením.
CZ

- Generátor páry vytváří páru po mnohem kratší dobu
než 30 minut a potom tvorba páry ustane.
! Generátor páry aktivuje teplotní ochranné zařízení.
Pokud se tak děje pravidelně, informujte servisního
technika.
Kód E4: Kontrolky čtyřikrát bliknou s dlouhou pauzou.
PŘÍZNAK
- Při aktivaci funkce parní lázně není generátor páry
prázdný.
PŘÍČINA/ODSTRANĚNÍ PROBLÉMU
! Vápenec možná ucpal vypouštěcí ventil parní
nádržky. Nechte provést odvápnění nádržky
kvalifikovaným technikem.
! Měřidlo bylo zkratováno působením kondenzace nebo
vlhkosti. Prostor za kabinou není dostatečně větrán.
Kód E5: Kontrolky pětkrát bliknou s dlouhou pauzou.
PŘÍZNAK
- Generátor páry není během cyklu parní lázně
doplňován.
PŘÍČINA/ODSTRANĚNÍ PROBLÉMU
- Parní nádržka není v průběhu cyklu parní lázně
doplňována po dobu 15 minut.
! Měřidlo správně neměří hladinu. Nechte provést
odvápnění parní nádržky kvalifikovaným technikem.
! Teplota cyklu parní lázně je nastavena na nejnižší
hodnotu a teplota okolí je vyšší než 25 °C, takže
generátor páry nevytváří požadavek na dodávku
vody. Zkuste nastavit vyšší teplotu cyklu parní lázně.
! Voda při bodu varu nadměrně hlučí, což je způsobeno
nadměrnou koncentrací soli v přiváděné vodě, nebo
nebyl generátor páry používán po příliš dlouhou
dobu. Několikrát spusťte a zastavte cyklus parní
lázně, abyste propláchli parní nádržku a potrubí.
Pokud se tím problém neodstraní, zavolejte
kvalifikovaného technika, aby vyčistil parní nádržku.
Kód E6: Kontrolky šestkrát bliknou s dlouhou pauzou.
PŘÍZNAK
- Uživatelem vyvolaný poplach. Je spuštěn vnitřní
bzučák nebo externí (volitelné) monitorující médium.
PŘÍČINA/ODSTRANĚNÍ PROBLÉMU
! Uživatel aktivoval funkci poplachu.
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Doporučení pro čištění a výjimečnou
údržbu parní / sprchové kabiny
Obecná pravidla pro čištění:
DŮLEŽITÉ: Při čištění je třeba dodržovat následující
pravidla:

! Kabina musí být při čištění vychladlá.
! Použité čistící prostředky musí být chladné a nesmí

se použít žádný napařovač.
! Pokud nejsou doporučovány, nesmí se používat látky
na bázi kyselin či žíravin.
! Nesmí se používat abrasivní látky.
! Nesmí se používat rozpouštědla.
! Nesmí se používat čistící prostředky neznámého
chemického složení.
Použitím nevhodného produktu lze poškodit nejen
ochranné povrchy různých použitých materiálů, ale také
samotný materiál.
Povrchy pravidelně leštěte hadříkem, aby se zachoval
jejich vysoký lesk.
Komponenty sloupu parní sprchy:
Poznámka: K čištění baterií Grohe nepoužívejte
abrasivní hubky či abrasivní činidla. Také se vyhněte
použití rozpouštědel, kyselin, vápenatých rozpouštědel,
octa a rozpouštědel obsahujících kyselinu octovou,
které mohou agresivně působit na povrch baterií a
způsobit jejich zmatnění.*
Pokud se na otvorech vodních trysek usazuje vápenec,
trysky vyšroubujte a vyčistěte ponořením do mísy s
mírně kyselým roztokem. Nepoužívejte při tom žádné
kovové nástroje. Chcete-li baterie normálně vyčistit,
postačí, když je otřete hadříkem navlhčeným ve slabém
mýdlovém roztoku, opláchnete je a otřete dosucha.
Usazování vápence na bateriích lze také předejít tím,
že je po každém použití otřete dosucha.

Pro sklo se speciální povrchovou úpravou je
charakteristické, že voda po něm nestéká, ale zůstává
na něm ve formě kapiček, takže na něm ulpí. Tím se
zabraňuje usazování vodního kamene. Sklo je
povrchově upraveno po obou stranách, takže se
nesmírně snadno čistí.
Povrch skla čistěte navlhčeným hadříkem.
Vzhledem ke speciální úpravě skla není třeba ho čistit
žádnými dalšími čistícími prostředky. Pokud byste
přesto chtěli sklo vyčistit, nepoužívejte žádný z výše
uvedených čistících prostředků.
Profily:
Poznámka: Profily nesmí být čištěny pomocí činidel,
která jsme nedoporučovali a zvláště ne prostředky na
bázi kyselin nebo odírajícími činidly, protože by mohly
způsobit zkorodování ochranných systémů
pochromovaných profilů. Pokud byste navzdory tomuto
varování taková činidla použili, pravděpodobně dojde
ke vzniku bublin nebo obecně ke zrezivění zvláště v
nejspodnější části, kde agresivní látky ulpí a nelze je
dostatečně odstranit.
Profily čistěte navlhčeným hadříkem.
Dno a strop sprchy:
Dno a strop sprchy jsou vyrobeny z litého nerostného
materiálu.
Poznámka: V případě značného zašpinění použijte
neabrasivní čistící prostředek.
Materiál má vysoce lesklý, neporézní povrch. Povrch
normálně čistěte navlhčeným hadříkem.
Pro maximální prodloužení životnosti lesklého povrchu
doporučujeme pravidelně používat běžný automobilový
vosk a ihned po nanesení ho vyleštit.
Odtoková výpust:
Poznámka: Pokud je odtok ucpaný, nepoužívejte žádná
rozpouštěcí činidla na bázi kyselin nebo žíravin.
Doporučujeme použít záchodový zvon.
Teplota vody nesmí přesáhnout 65 °C, protože by to
mohlo mít pro dno a strop sprchy nežádoucí následky.
Povrch chraňte tím, že pokud bude polit nebo pocákán
libovolnou látkou, okamžitě ji odstraňte.

* Protože se složení domácích čistících prostředků liší,
nemůžeme zaručit, že některá činidla při čištění baterie
nepoškodí.
Sklo:
Na obrázku je vyobrazen rozdíl mezi sklem bez
speciální povrchové úpravy a s touto úpravou použitým
v parní / sprchové kabině.

15°

Sklo bez speciální
povrchové úpravy
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106°

Sklo se speciální
povrchovou úpravou

Poznámka: Během montáže nepoužívejte silikóny na
bázi acetylu. Použít lze pouze neutrální silikóny.

MEMPHIS - NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

Výjimečná údržba a problémy
Poznámka: V případě výjimečné či problémů se
obraťte na některé z autorizovaných servisních
středisek. Nevhodná manipulace neautorizovanou
osobou bude mít za následek okamžité zrušení záruky
a odpovědnosti výrobce za bezpečnost výrobku.
V případě výměny vadných dílů smí být použity pouze
originální a schválené náhradní díly, jinak dojde ke
zrušení záruky a odpovědnosti výrobce za bezpečnost
výrobku.
Problematikou údržby a problémů se zabývají rovněž
kapitoly “Bezpečnostní předpisy” a “Bezpečnostní
opatření v průběhu montáže” tohoto návodu.
DŮLEŽITÉ: Před prováděním jakékoli práce na
sprchové kabině vždy vypněte přívod el. energie.
Ochrana proti zamrznutí. Pokud dojde k vyprázdnění
vodovodního potrubí v domácnosti, je třeba zvlášť
vyprázdnit termostatické baterie, protože spojovací
prvky obsahují uzavírací šoupátka pro přívod teplé a
studené vody. V takových případech vyjměte
termoelektrické články a uzavírací šoupátka.

Problémy s účinností mohou být způsobeny:
1- Odchylkou napájení o +/-10 %.
2- Příliš malým průřezem připojovacích kabelů.
Přibližně po dvou letech by měla být provedena
údržba elektromagnetických ventilů a odporu, aby
se zabránilo špatné funkci a nízké účinnosti
sprchového koutu způsobené usazeninami
vápence. V oblastech s velmi tvrdou vodou
doporučujeme použít na začátku instalace filtry
pro změkčení vody.
PROBLÉM 1
Po aktivaci některé z funkcí se nic neděje.
PŘÍČINA/ODSTRANĚNÍ PROBLÉMU
Pokud sprchová kabina nefunguje přesto, že jednotka
je napájena el. proudem, mohlo dojít k vypnutí
bezpečnostním mechanismem v transformátoru.
Vypněte přívod el. energie, vyčkejte několik minut a
potom opět zapněte napájení sprchové kabiny el.
proudem.
Pokud to nepomůže, zkontrolujte pojistku v držáku
pojistky na ovládací jednotce.
PROBLÉM 2
Některá z funkcí vodní masáže nefunguje správně,
nebo nefunguje vůbec.

Pokud je dlouho zapnutá některá z funkcí elektronické
sprchy nebo vodní masáže sprchové kabiny, může dojít
k přehřátí a k závadě na cívce příslušného solenoidu.
Po vyšroubování tří šroubů vyjměte a vyměňte induktor
se závity.
Pokud nefunguje některá z trysek v jedné řadě, je
pravděpodobně ucpána vápencem nebo špínou ze
zdroje vody. Dodávaná voda musí být prostá špíny a
dalších tělísek, která mohou způsobit ucpání trysek.
PROBLÉM 3
Po jisté době po aktivaci funkce parní lázně není v
koutu žádná pára.
PŘÍČINA/ODSTRANĚNÍ PROBLÉMU
Tepelný jistič elektrického odporu se vypnul kvůli
přehřátí. Vypněte přívod el. energie, vyčkejte několik
minut a potom opět zapněte napájení sprchové kabiny
el. proudem.
PROBLÉM 4
Lze aktivovat pouze funkci parní lázně. Slyšíte, jak
opakovaně spíná solenoid pro plnění nádržky vodou,
ale netvoří se žádná pára.
PŘÍČINA/ODSTRANĚNÍ PROBLÉMU
Problém může být způsoben nečistotou ve vybíjecím
solenoidu, který se nemůže zavřít a udržuje vodu v
nádržce pro tvorbu páry.
Měřidlo hladiny v generátoru páry způsobuje
opakované spínání plnicího solenoidu. Voda tedy plní
generátor páry a žádná pára se nemůže vytvořit.
Vyjměte vybíjecí solenoid otočením cívky o čtvrt závitu.
Vyčistěte těsnění (viz též “Odvápnění generátoru
páry”).
PROBLÉM 5
Teplota v kabině nestoupá během nastavené doby
ohřívání dostatečně rychle.
PŘÍČINA/ODSTRANĚNÍ PROBLÉMU
Teplotní čidlo měřící teplotu ve sprchové kabině je
nastaveno s ohledem na standardní teplotu okolí
(přibližně 20 °C).
Teplota měřená čidlem a vyznačená kontrolkami se
může od skutečné teploty v kabině o několik stupňů
lišit. Závisí to na pozici kabiny v místnosti a na vnější
teplotě. Tyto faktory mohou prodloužit dobu ohřívání.
Snižte přednastavenou teplotu o několik stupňů. Tím se
zkrátí doba ohřívání a jakmile se aktivuje cyklus parní
lázně, může uživatel změnit teplotu a zvýšit ji dle
potřeby.

PŘÍČINA/ODSTRANĚNÍ PROBLÉMU
Problém může být způsoben vadným magnetem v
elmg. ventilech používaných k aktivaci vodní masáže.
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Ohřívání prodlouží únik tepla těsněním dveří nebo
ponechání otevřených dveří. Přesvědčte se, že jsou
dveře během fáze ohřívání zavřené.
Ohřívací fáze se může značně prodloužit také tehdy,
jestliže je kabina umístěna u cihlové nebo kamenné zdi,
nebo u tepelně izolované zdi. Zdi je potom třeba
externě vyhřívat.
PROBLÉM 6
Nastavení teploty pro ruční a stropní sprchu. Termostat
neodpovídá skutečné teplotě.
PŘÍČINA/ODSTRANĚNÍ PROBLÉMU
Je třeba nastavit termostat. Nahlédněte do letáku
Grohe dodaného k termostatické baterii.
PROBLÉM 7
Teplotu lze na termostatu nastavit obtížně nebo vůbec
ne.
PŘÍČINA/ODSTRANĚNÍ PROBLÉMU
Během montáže mohlo náhodně dojít k záměně potrubí
teplé a studené vody. Zkontrolujte, zda přívody teplé a
studené vody odpovídají červené (teplá) a modré
(studená) tečce na spodní části krytu baterie.
PROBLÉM 7
Použitá voda odtéká nedostatečně nebo vůbec ne.
PŘÍČINA/ODSTRANĚNÍ PROBLÉMU
Ucpaný vlasový filtr v odpadním sifonu. Pravidelně ho
čistěte. Nedodržení tohoto pokynu může mít za
následek značné vytékání vody.
Odpadní potrubí není dostatečně dimenzované, aby
umožnilo odtok vody. Obraťte se na instalatéra, který
instaloval odpadní potrubí.
PROBLÉM 8
Z odtoku vychází nepříjemný zápach.
PŘÍČINA/ODSTRANĚNÍ PROBLÉMU
V odpadním sifonu chybí těsnění. Při čištění sifonu se
vždy přesvědčte, zda vracíte těsnění na místo.
PROBLÉM 9
Rozdílná teplota v horní a v dolní části kabiny.
PŘÍČINA/ODSTRANĚNÍ PROBLÉMU
Horký vzduch stoupá vzhůru, takže teplota v horní a v
dolní části kabiny se bude lišit. Aby byl tento rozdíl co
nejmenší, neměla by být kabina umístěna v příliš
chladné místnosti, protože se tím zvyšuje teplotní
rozdíl.
Dveře musí být také dostatečně utěsněny a pára by
neměla příliš unikat netěsnostmi dveří. Přesvědčte se,
zda jsou dveře sprchové kabiny usazeny a nastaveny
přesně podle pokynů k montáži.
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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.
Před návštěvou servisního pracovníka je třeba zajistit:
! Aby byl v místnosti dostatek prostoru k provádění servisních zásahů.
! Pokud je box zatmelen 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.

Enjoy the RIHO life-style
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Záruční podmínky
CZ
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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.
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Čištění a odvápnění generátoru páry
POKYNY pouze pro kvalifikované instalatéry

Sejměte technický panel. (Viz
pokyny k montáži v tomto návodu.)

Stáhněte parní hadici.

Naplňte nádržku čistícím octem.

1h

90

Ponechte ho působit zhruba jednu
hodinu. Potom povolte solenoid
(vypouštěcí ventil) jak je uvedeno
na obrázku.

Nádržku dobře vymyjte vodou.
Vodu nechte protékat seshora ven
otvorem po odstraněném ventilu.

Znovu systém sestavte.

Enjoy the RIHO life-style
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BU = Modrá

GN = Zelená
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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.

