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Szanowny Kliencie, dziękujemy za wybór naszej kabiny prysznicowej.

Przed przystąpieniem do korzystania z kabiny prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją
oraz wykonanie montażu zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami.

W trosce o Twoje zadowolenie oraz bezawaryjne użytkowanie produktów Midas Group, proponujemy,
aby montaż naszych kabin dokonywał autoryzowany serwis.

Listę serwisantów znajdziesz na końcu tej instrukcji oraz na stronie: www.midasgroup.com.pl

90 x 90 x 235 cm; 80 x 80 x 235 cm
MODEL: QA020
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Kabina jest przeznaczona wyłącznie do niekomercyjnego użytku domowego.

Po montażu kabiny należy zostawić wokół niej wolną przestrzeń zgodnie z Rys. 1.

Sposób zainstalowania kabiny w narożniku pomieszczenia musi zapewniać 
swobodę wykonywania prac serwisowych oraz konserwacyjnych. Nie zaleca się 
przytwierdzania kabiny do ściany.

UWAGI PRZED MONTAŻEM

Przed rozpoczęciem montażu dokładnie przeczytaj całą instrukcję.

Kabina prysznicowa powinna być ustawiona w narożniku pomieszczenia. Ściany 
pomieszczenia powinny być zabezpieczone przed ujemnym wpływem wody i 
wilgoci. Pomieszczenie, w którym będzie zainstalowana kabina należy wyposażyć 
w sprawy i wydajny system wentylacyjny oraz ogrzewania. Kabina nie może być 
montowana w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza może spadać 
poniżej 15°C.
Część przestrzeni, która zostanie zamknięta musi być wolna od wszelkiego 
wyposażenia elektrycznego, gazowego itp., które nie jest odporne na bezpośrednie 
oddziaływanie strumienia wody (np. gniazda lub włączniki elektryczne).

Szklane elementy kabiny wykonane są ze szkła bezpiecznego. Konieczne jest 
zachowanie szczególnej ostrożności przy odpakowywaniu, przenoszeniu i montażu 
części szklanych. Szyby nie należy stawiać bezpośrednio na podłodze ani opierać o 
ścianę. Nie należy ich uderzać ani podważać za pomocą twardych narzędzi. 
Uszkodzona szyba rozpadnie się na drobne fragmenty.

Należy sprawdzić wszystkie elementy przed montażem. Nie należy montować 
kabiny w przypadku stwierdzenia uszkodzeń któregokolwiek z elementów.

MIEJSCE USTAWIENIA KABINY

Monter wyrobu musi posiadać aktualne uprawnienia dotyczące urządzeń i instalacji 
elektrycznych. Powinien również znać zagadnienia dotyczące instalacji 
hydraulicznych oraz właściwości konstrukcji zawierających elementy wykonane ze 
szkła hartowanego.

UWAGA! W przypadku kabin asymetrycznych przedstawione w instrukcjach 
schematy montażowe dotyczą wersji prawostronnej kabiny. W przypadku kabiny 
lewostronnej sposób montażu jest lustrzanym odbiciem przedstawionego w tej 
instrukcji montażu.

Montaż kabiny prysznicowej powinien być przeprowadzony przez osobę z 
odpowiednim doświadczeniem lub kwalifikacjami.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do konstrukcji wyrobu, 
elementów takich jak kształt dysz, klamki, deszczownica.
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- przestrzeń zajmowana przez kabinę

- przestrzeń, która musi pozostać niezabudowana po zamontowaniu kabiny
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MINIMALNE ODLEGŁOŚCI
PRZY USTAWIANIU KABINY

Rys. 1

USTAWIENIE KABINY

W celu zapewnienia łatwej i wygodnej instalacji oraz ewentualnych napraw w 
przyszłości - kabina prysznicowa musi być ustawiona w odległości co najmniej 70 
cm od innych elementów wyposażenia łazienki.

Wszelkie ruchome wyposażenie, które w sposób mechaniczny mogłoby uszkodzić szyby 
kabiny musi znajdować się w bezpiecznej odległości (np. stalowe wieszaki na ręczniki).

Podłączenie przewodów do zimnej i ciepłej wody można wykonać zgodnie z własnymi 
potrzebami (przewody odpowiedniej długości można kupić osobno). Przyłącze 
elektryczne kabiny powinno być usytuowane w strefie gdzie nie będzie narażone na 
bezpośrednie działanie wody. 

Kabina przeznaczona jest do ustawienia w narożniku łazienki (pomieszczenia).

Wysokość łazienki musi wynosić co najmniej 230 cm. Zasilanie wodne kabiny powinno 
znaleźć się możliwie blisko narożnika łazienki.

Wszelkie wyposażenie elektryczne bądź gazowe (np. piecyki gazowe, gniazda lub 
wtyczki elektryczne) znajdujące się w pomieszczeniu gdzie zamierzamy zamontować 
kabinę powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od konstrukcji zewnętrznej 
kabiny. Ewentualny strumień wody, który mógłby wydostać się np. poprzez niedomknięte 
drzwi kabiny nie powinien spowodować np. zgaszenia płomienia piecyka lub zwarcia w 
osprzęcie elektrycznym.

Podłoże na którym będzie ustawiona kabina powinno zapewniać stabilne, pewne i 
poziome ustawienie brodzika. Ściany powinny mieć pion, który zapewni przyleganie 
konstrukcji wsporczych do ścian. Nie wolno wprowadzać podkładek, wsporników itp. 
elementów, które mogłyby wpłynąć w sposób ujemny na stabilne i pionowe ustawienie 
kabiny.
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Do podłączenia odpływu brodzika do instalacji kanalizacyjnej pomieszczenia można 
użyć dostępnych na rynku syfonów.

Jeżeli do uszczelnienia odpływu i syfonu użyto silikonu należy pamiętać o tym, że 
substancja ta do uzyskania właściwości uszczelniających potrzebuje określonego 
przez producenta silikonu czasu.

Zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN 14527-2016 maksymalne obciążenie 
2brodzika to 100 kg/m .

UWAGA! W przypadku niektórych kabin istnieje możliwość zdjęcia w czasie 
montażu osłony przedniej brodzika.

USZCZELNIENIE KABINY PRYSZNICOWEJ

W czasie montażu kabiny newralgiczne miejsca połączeń ścian kabiny, profili 
aluminiowych, przyłączeń wodnych itp. należy zabezpieczyć silikonem sanitarnym.
Po zakończonym montażu należy sprawdzić szczelność wszystkich połączeń. 
Woda nie może wydostawać się poza komorę natryskową kabiny.

- za pomocą wkrętów przykręcić ograniczniki szyb stałych.

- na zmontowanej aluminiowej ramie ustawić szybę boczną stałą

Po zmontowaniu ścian kabiny oraz brodzika można przystąpić do montażu 
wyposażenia dodatkowego kabiny tj. półki szklanej i uchwytu wewnątrz kabiny 
prysznicowej. Zwróć uwagę czy miejsca skręceń przejściówek przez ścianę są 
wyposażone w uszczelki. Kabinę należy uszczelniać do momentu ustania 
wycieków.

Montaż przednich szyb stałych:

- szyba powinna opierać się na krawędziach aluminiowych prowadnic rolek oraz 
wchodzić w wycięcia aluminiowych profili bocznych

ZANIM  ROZPOCZNIESZ MONTAŻ PAMIĘTAJ, ŻE WSZYSTKIE POŁĄCZENIA 
MECHANICZNE POMIĘDZY ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI WYMAGAJĄ 
USZCZELNIENIA!

MONTAŻ KABINY NA BRODZIKU ORAZ ALUMINIOWYCH PROWADNICACH

UWAGA! Ze względu na to, że ściany kabiny wykonane są ze szkła. Montaż tych 
elementów powinny przeprowadzać przynajmniej dwie osoby.

!

!

UWAGA! Urządzenie musi być instalowane zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym instalacji 
elektrycznych. Przyłącze elektryczne musi być odpowiednio zabezpieczone przed wodą i wilgocią. 
Przyłącze elektryczne powinno mieć zabezpieczenie różnicowo prądowe (RCD) o znamionowym prądzie 
różnicowym nie przekraczającym 30 mA. Dodatkowo obwód zasilający musi być wyposażony w 
wyłącznik dwubiegunowy odłączający zasilanie elektryczne kabiny

UWAGA! Przyłączenie kabiny do instalacji stałej pomieszczenia można wykonać wykorzystując w tym 
celu hermetyczną puszkę instalacyjną o klasie odporności IPX4.

UWAGA! W przypadku podłączenia kabiny do instalacji wodnej należy wykorzystać elastyczne węże 
przyłączeniowe w metalowym oplocie. Węże powinny być zakończone nakrętkami o gwincie 
wewnętrznym 1/2". Zalecany nominalny przepływ węża to 15 l/min; zalecane nominalne maksymalne 
ciśnienie robocze węża to 4 bar.

!
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USZCZELNIENIA SZYB BOCZNYCH STAŁYCH W ALUMINIOWYCH PROFILACH

W zależności od typu kabiny pomiędzy profilem pionowym a szybą stałą znajdują 
się różnego typu uszczelki.
Jeżeli w komplecie zakupionej przez Państwa kabiny są uszczelki w kształcie litery 
„U” to: należy nałożyć je na dłuższą krawędź szyby stałej i wsunąć do wnętrza 
pionowego profilu.
Jeżeli w komplecie zakupionej przez Państwa kabiny są uszczelki w kształcie 
wydłużonego „A” to: po wsunięciu szyby do wnętrza profilu,należy delikatnie dobijać 
uszczelkę w szparę pomiędzy szybą a profilem.

(PROFILE PIONOWE)

3. Górne rolki wprowadzić w bieżnię prowadnicy górnej.

MONTAŻ ROLEK W ALUMINIOWYCH PROWADNICACH

6. Po zwolnieniu nacisku rolki powinny się zapiąć na prowadnicy.

4. Naciśnięcie przycisku [6] na dolnej rolce powodujemy przesunięcie kółka rolki [4].

W czasie ustawiania przesuwnych drzwi szklanych należy zachować ostrożność. 
Jeżeli drzwi szklane po zamknięciu nie przylegają ściśle do siebie lub przesuwanie 
drzwi jest utrudnione, należy wyregulować wkręty utrzymujące rolki lub sprawdzić 
czy uszczelki magnetyczne są w odpowiedni sposób nałożone. 

UWAGA. Dobijanie uszczelki należy wykonywać przy pomocy gładkiego nie 
rysującego powierzchni szyby elementu.

5. Po naciśnięciu przycisku wprowadzić dolne rolki do bieżni prowadnicy dolnej.

1. Do dwóch górnych otworów znajdujących się w szklanym skrzydle drzwi 
zamontować rolki górne a do dolnych rolki dolne (rolki dolne posiadają przycisk do 
wypinania szyb z prowadnic).

7. Za pomocą śrub [3] i [7] wyregulować ustawienie drzwi.

2. Rolki przykręcić za pomocą śrub [2] i [5].

4
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PODŁĄCZENIE KABINY WODNEJ DO INSTALACJI

3. Układ wodny zasilania wyposażenia wodnego kabiny przeznaczony jest do 
instalowania w sieci wodociągowej o maksymalnym ciśnieniu wody od 0,1MPa do 
0,5 MPa i temperaturze wody nie przekraczającej 90°C.

6. Po sprawdzeniu szczelności wszystkich połączeń doprowadzających, 
odprowadzających i rozprowadzających wodę należy ustawić kabinę w miejscu jej 
przeznaczenia.

5. Po podłączeniu wody oraz osprzętu (prysznic ręczny, natrysk górny, dysze 
wodne) należy sprawdzić szczelność całego układu wodnego. I jeżeli to konieczne 
skorygować nieszczelności.

UWAGA. Podłączenie do instalacji wodnej pomieszczenia można wykonać stosując 
elastyczne węże przyłączeniowe w metalowym oplocie zakończone metalowymi 
nakrętkami.Dodatkowo można zastosować zawory wodne wyposażone w filtry 
wodne. Wszystkie wymienione elementy można zakupić w sklepach 
hydraulicznych.

4. Do montażu instalacji wodnej kabiny należy używać kluczy nie zaciskających się 
o gładkich powierzchniach szczęk najlepiej zabezpieczonych bawełnianą tkaniną.

1. Doprowadzenie wody do instalacji wodnej kabiny powinno być wykonane 
poprzez zawory wodne. Założenie zaworów pozwoli na ewentualny sprawny 
demontaż kabiny bez konieczności wyłączania głównego zaworu wodnego 
zasilającego pomieszczenie.
2. Wodę zimną i ciepłą należy podłączyć do baterii jednouchwytowej. Bateria 
(mieszacz) posiada wyprowadzone gwinty zewnętrzne 1/2", do których należy 
dokręcić zasilanie wodne kabiny.

5
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- długotrwały kontakt powierzchni kabiny ze środkami higieny osobistej może 
powodować uszkodzenia jej powierzchni lub korozję metalowych elementów. Do 
czasu całkowitego wyschnięcia należy pozostawić otwarte drzwi i zapewnić dobrą 
wentylację pomieszczenia. Użyta ściereczka nie może zawierać włókien o działaniu 
szorującym lub drapiącym.

Elementy konstrukcyjne kabiny takie jak szkło, części lakierowane, elementy 
akrylowe i plastikowe należy czyścić tylko delikatną ściereczką z użyciem 
łagodnych detergentów. Należy unikać stosowana pasty ściernej, rozpuszczalników, 
acetonu, środków czyszczących oraz dezynfekcyjnych, które zawierają chlor itp.

Nie należy opierać o kabinę przedmiotów, które mogłyby osłabić (zarysować) lub 
uszkodzić szkło kabiny.

Elementy wyposażenia elektronicznego/elektrycznego należy czyścić lekko 
zwilżoną szmatką. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji kabiny 
należy odłączyć zasilanie elektryczne. Po zakończeniu korzystania z kabiny należy 
wyłączyć zasilanie na zewnątrz kabiny i zamknąć zawór dopływu wody.

KONSERWACJA

Nie należy napierać, uderzać lub w inny nie właściwy sposób oddziaływać na szkło 
lub profile kabiny. Poprawność działania baterii oraz całego układu zasilania 
wodnego w dużej mierze zależy od jakości wody jej twardości nasycenia wapniem 
oraz zawartości zanieczyszczeń takich jak piasek, kamień kotłowy, itp. Jakość wody 
decyduje o częstotliwości konserwacji baterii oraz całego układu przez użytkownika. 
Zaleca się stosowania filtrów siatkowych w instalacjach wodociągowych 
(umieszczonych np. w zaworach w instalacji wodociągowej).

Po każdym użyciu kabinę należy starannie spłukać czystą wodą i wytrzeć wilgotną 
ściereczką

Należy zwrócić szczególną uwagę aby prowadnice po których poruszają się rolki 
utrzymujące drzwi były wolne od zanieczyszczeń.

KONSERWACJA, UŻYTKOWANIE I CZYSZCZENIE

W kabinie może przebywać maksymalnie jedna osoba.

Następujące materiały mogą być szkodliwe dla zdrowia oraz powodować 
uszkodzenie produktu - nie należy ich stosować do mycia kabin: substancje 
zawierające kwasy, zasady, kwas chlorowodorowy, środki polerujące, szczotki 
nylonowe, papier ścierny oraz wszelkie inne środki i materiały mające zły wpływ na 
zdrowie oraz mogące uszkodzić kabinę prysznicową.
Producent nie odpowiada za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, 
montażem lub pielęgnacją wyrobu.

Nie należy pozostawiać bez opieki/nadzoru w kabinie dzieci oraz osób 
niepełnosprawnych.

Na półce w kabinie prysznicowej nie należy stawiać cięższych przedmiotów, 
maksymalne obciążenie półki to 0,5 kg.

Reling w kabinie prysznicowej służy do zawieszania lekkich elementów. Nie należy 
podciągać się ani zawieszać ciężkich przedmiotów na nim.

6
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Wyeksploatowane elementy należy wymienić.

Należy przynajmniej raz w miesiącu dokonać sprawdzenia stanu elementów 
eksploatacyjnych, sprawdzić drożność słuchawki, deszczownicy, dysz 
hydormasażowych i uzupełnić ubytki smaru silikonowego na rolkach.

- sprawdzenie elementów elektrycznych (transformator)

Zaleca się przeprowadzanie przynajmniej raz w roku przeglądu instalacji wodnej i 
elektrycznej wyrobu. Przegląd powinna przeprowadzać osoba mogąca wykazać się 
odpowiednimi kwalifikacjami dotyczącymi instalacji wodnych, elektrycznych i 
mechanicznych.

USUWANIE MATERIAŁÓW OPAKOWANIOWYCH ORAZ KONSTRUKCYJNYCH

Materiały opakowania wykonane z kartonu nadają się do dalszego przetwarzania.

- sprawdzenie szczelności całego układu

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w następujących przypadkach:

Parametry zasilania wodnego: Ciśnienie robocze wody wynosi 0,1-0,5 MPa (1-5 
bar);

W razie nieprzestrzegania zaleceń instalacyjnych i konserwacyjnych zawartych w 
niniejszej instrukcji.

W razie nieprzestrzegania przepisów zawartych w normach dotyczących 
mieszkaniowej instalacji elektrycznej.

Należy dokładnie przeczytać całą instrukcję przed rozpoczęciem eksploatacji 
urządzenia.

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

Zachować niniejszą instrukcję, aby móc z niej korzystać w przyszłości lub móc ją 
przekazać przyszłemu Użytkownikowi.

Parametry elektryczne: Klasa ochronności przed porażeniem Klasa II

W razie użytkowania lub instalacji kabiny z hydromasażem w sposób niezgodny z 
normami PN-EN 60335-2-105 oraz PN-EN 14428

- sprawdzenie ciągłości izolacji elektrycznej

Instrukcja ta została opracowana dla różnych modeli oraz wersji i 
dlatego wygląd wyrobu może się różnić od przykładów 

przedstawionych na schematach. Mimo tego instrukcje nie ulegają 
zmianie.

Przepływ nominalny 15 l/min.

- sprawdzenie trwałości wszystkich połączeń wodnych (węży, dysz, baterii)

Stopień ochrony zapewniany przez obudowę IPX4 Znamionowe.

Przegląd powinien obejmować takie elementy jak:

Taśmę klejącą i PE folię zabezpieczającą należy oddać do recyklingu. Nie 
poddające się przetwarzaniu elementy opakowania, po jego wykorzystaniu, należy 
unieszkodliwić w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami o 
odpadach. Po zakończeniu się żywotności wyrobu dające się przetworzyć elementy 
(np. aluminiowe profile, szkło) należy poddać procesowi recyklingu.

7
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Firma MIDAS GROUP Sp. z o.o., Sp. K. zastrzega sobie prawo do wprowadzania 
wszelkich zmian, uznanych za właściwe, bez obowiązku uprzedniego powiadomienia 
lub wymiany.
Wyrób ten może być przeznaczony tylko do użytkowania zgodnego z jego docelowym 
wykonaniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia 
spowodowane niewłaściwym wykorzystaniem produktu.

POUCZENIE

Ze względów bezpieczeństwa nie należy otwierać gwałtownie drzwi kabiny 
prysznicowej.

Używanie kotłów z zapłonem bezzwłocznym powoduje nieprawidłowy pobór ciepłej 
wody. Należy wydłużyć czasu poboru wody, aby umożliwić jej podgrzanie.

Regulując temperaturę wody nie należy od razu otwierać dopływu gorącej wody.
Nie należy korzystać z kabiny z hydromasażem, gdy temperatura wody jest zbyt 
wysoka. Należy korzystać z wody o temperaturze nie przekraczającej 38°C.
Należy zwracać uwagę na czas trwania kąpieli; w przypadku pogorszenia 
samopoczucia należy natychmiast przerwać kąpiel i wyjść z kabiny.

Należy upewnić się, czy posadzka jest zawsze czysta i sucha, aby zapobiec 
poślizgnięciom czy upadkom.

Należy upewnić się, czy odpływ wody z brodzika działa skutecznie.

Nie wolno używać alkoholu, narkotyków lub lekarstw przed i podczas korzystania z 
kabiny z hydromasażem, ponieważ może to spowodować utratę przytomności.
Osoby otyłe, chorujące na serce, mające zbyt wysokie lub zbyt niskie ciśnienie, 
cierpiące na zaburzenia układu krążeniowego lub cukrzycę oraz kobiety ciężarne 
powinny zasięgnąć porady lekarskiej przed rozpoczęciem Użytkowania kabiny z 
hydromasażem.

Nie należy korzystać z kabiny prysznicowej w ciągu 24 godzin po zamontowaniu.

Należy dbać o konserwację drzwi kabiny prysznicowej. W razie wystąpienia problemów 
należy skontaktować się z serwisem pogwarancyjnym.

Nie należy instalować mieszacza termostatycznego w razie korzystania z kotła z 
zapłonem bezzwłocznym.

Ze względów bezpieczeństwa nie należy zezwalać dzieciom na zabawę w kabinie 
prysznicowej.

i wychodzenia z kabiny. Nie należy opierać się o szyby.

Aby zapobiec wypadkom, należy upewnić się, że dzieci oraz osoby starsze korzystają
z kabiny/wanny z hydromasażem tylko wtedy, kiedy w pobliżu są inni dorośli.

Nie należy zatykać otworów dyszowych przedmiotami lub częściami ciała.

Nie należy opierać się o szklane drzwi i podpierać się na nich podczas wchodzenia

Nie należy pozostawiać bez opieki/nadzoru w kabinie dzieci oraz osób 
niepełnosprawnych.

Osoby zażywające lekarstwa powinny zasięgnąć porady lekarskiej przed rozpoczęciem 
korzystania z kabiny z hydromasażem, ponieważ niektóre lekarstwa mogą powodować 
senność, wywierać wpływ na pracę serca, na ciśnienie i krążenie.

Nie wolno korzystać z intensywnego hydromasażu osobom cierpiącym na dolegliwości 
sercowe, wewnętrzne stany zapalne, choroby zakaźne, epilepsję oraz posiadaczom 
pacemaker'a.
Nie należy palić w kabinie prysznicowej.

Należy zasięgnąć porady lekarza przed skorzystaniem z hydromasażu.

Gdy kabina z hydromasażem nie jest używana, należy odłączyć zasilanie wyłącznikiem, 
który powinien znajdować się w odwodzie zasilania kabiny.
Nie wolno używać w kabinie urządzeń elektrycznych takich jak: suszarka lub innych 
zasilanych z instalacji wewnętrznej budynku.

8

MIDAS Group 2021



Wapienny osad można usunąć kwaskiem cytrynowym lub octem rozpuszczonym w 
wodzie i miękką ściereczką.

Kompletna konserwacja wszystkich elementów kabiny z hydromasażem musi 
odbywać się często. Należy bardzo dokładnie stosować podane tu zalecenia, aby 
nie zniszczyć połysku elementów akrylowych i części metalowych.

Zaleca się zainstalowanie urządzenia zmiękczającego wodę w celu uniknięcia 
osadzania się kamienia kotłowego.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Do codziennego mycia należy używać miękkich ściereczek oraz powszechnie 
stosowanych płynów czyszczących nie powodujących ścierania.

Nie wolno używać ściereczek zawierających sztuczne włókna, ostrych gąbek, 
tamponów z metalowymi drutami oraz środków czyszczących w proszku oraz w 
płynie zawierających substancje ścierne lub amoniak, alkoholu, używanych w domu 
kwasów, acetonu lub innych rozpuszczalników, ponieważ niszczą one 
powierzchnię. Nie wolno stosować żadnych żrących środków czyszczących.

Do czyszczenia szkła i luster zaleca się używanie produktów rynkowych 
przeznaczonych do mycia okien (nie mogą zawierać amoniaku).

Jeżeli na powierzchni kabiny pojawią się małe zadrapania, można użyć 
drobnoziarnistego papieru ściernego (ziarno 1200#) do wypolerowania tych miejsc. 
Po tym zabiegu można jeszcze rozsmarować niewielką ilość zwykłej pasty do 
zębów lub pasty polerskiej i ponownie wypolerować te miejsca miękką ściereczką, 
uzyskując w ten sposób nową, czystą i błyszczącą powierzchnię.

Armaturę należy czyścić regularnie, co najmniej 3 razy w miesiącu lub częściej, w 
zależności od potrzeb.
Elementy złocone albo chromowane nie wymagają zbyt częstego polerowania.

Hydromasaż nie powinien trwać zbyt długo, a przede wszystkim w pierwszym 
okresie korzystania z niego. W miarę upływu czasu czas trwania z hydromasażu 
może być stopniowo przedłużany, ale zawsze biorąc pod uwagę ogólną kondycję 
fizyczną. Zalecany czas trwania hydromasażu wynosi 20 minut (optymalny okres 
dla osiągnięcia żądanego rezultatu).

Nie należy używać tępych narzędzi ani noży do skrobania powierzchni kabiny.

Wodę należy spuszczać natychmiast po kąpieli, następnie oczyścić kabinę i 
wyłączyć zasilanie elektryczne.
Aby przez wiele lat kabina z hydromasażem zachowała niezmienny połysk należy 
używać wody o temperaturze nie przekraczającej 60°C.

9
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fax.: 71 337 25 52
71 337 25 79

www.midasgroup.com.pl

Producent zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian części lub funkcji wyrobu. 
Każda część jest wykonana zgodnie z naszymi wzorcami, a dokładnych informacji na 
temat zasad ich działania i użytkowania udziela serwis:

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Jeżeli kabina ma pozostać nieużywana przez dłuższy czas, należy ja wysuszyć i 
zapewnić dobrą wentylację, przy czym w powietrzu nie powinno być substancji 
korodujących.

Podczas przechowywania niniejszego wyrobu nie należy przewracać go ani układać 
na nim stosów innych opakowań. Nie należy także przechowywać go razem z 
rozpuszczalnikami organicznymi, takimi jak np. formalina.

W przypadku transportu, opakowanie z kabiną należy podnosić i opuszczać 
ostrożnie, unikając naprężenia, uderzeń, wstrząsów mechanicznych itp.

MIDAS GROUP Sp.  z o.o., Sp. K. 
Al. San Francisco 2, 55-020 Rzeplin

tel. 71 337 25 78
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Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, 
sklepy

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia 
się

oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące 
negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie Użytkowania tego produktu oraz po 
ich zużyciu.

do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, 
wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być 
umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Jeżeli w instrukcji nie uwzględniono wszelkich możliwych problemów i sytuacji, prosimy

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz 
polską
Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego
kontenera na odpady.

o skontaktowanie się z lokalnymi dystrybutorami celem ich wyjaśnienia.

MIDAS Group 2021



Poszczególne funkcje wybiera się obracając gałkę 
przełącznika funkcji w lewo lub prawo. Funkcje są od 
siebie niezależne i nie mogą działać równocześnie.

Podniesienie rączki mieszacza zwiększa przepływ 
wody, jej opuszczenie zmniejsza go. Aby podnieść 
temperaturę wody należy obrócić rączkę w lewo, aby 
ją zmniejszyć - w prawo.

Funkcja masażu w kabinie realizowana jest za 
pomocą dysz masażowych zamontowanych w panelu 
natryskowym. W jej działaniu wykorzystywany jest 
wąski kierunkowy strumień wodny o dużym ciśnieniu. 
Korzystanie z funkcji masażu ma wpływ na:
- rozluźnienie mięśni
- działa przeciwbólowo

regulacja
temperatury

MIESZACZ

PRZEŁĄCZNIK
FUNKCJI

11

zasilanie
woda
zimna

zasilanie
woda
ciepła

masażer stóp

przełącznik funkcji

natrysk górny
deszczownica

natrysk ręczny
prysznic

bateria jednouchwytowa
(zawór wodny)

dysze wodne
w panelu prysznicowym

SCHEMAT INSTALACJI WODNEJ KABINY

Należy wykonać podłączenia wodne prysznica górnego, prysznica ręcznego oraz 
masażera stóp. Podłączyć zasilanie wodne do układu kabiny. Podłączyć odpływ 
brodzika.
Po wykonaniu wszystkich czynności sprawdzić szczelność całego układu wodnego.

Rys. 2
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PRZYKŁADY SYFONÓW DOSTĘPNYCH NA RYNKU

Podłącz brodzik do systemu odpływowego.

Uzbrój brodzik w system odpływu wody. Konieczne jest zabezpieczenie syfonu i 
odpływu silikonem sanitarnym, taśmą teflonową lub inną równie skuteczna metodą,
Za pomocą poziomicy ustaw nóżki tak aby brodzik znajdował się w pozycji 
umożliwiającej spływanie wody z komory brodzika

UWAGA! Jeżeli do uszczelnienia odpływu użyto silikonu należy pamiętać o tym, 
że substancja ta do uzyskania właściwości uszczelniających potrzebuje czasu, 
określonego przez producenta silikonu.

Do podłączenia odpływu brodzika do instalacji kanalizacyjnej pomieszczenia 
można użyć dostępnych na rynku syfonów brodzikowych lub wannowych.

UWAGA! W przypadku niektórych kabin istnieje możliwość zdjęcia w czasie 
montażu osłony przedniej brodzika.!

4
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Po uszczelnieniu silikonem należy
odczekać minimum 24 godziny.

MIDAS Group 2021



5. W przypadku montażu kabin i wanien z hydromasażem konieczne jest wpisanie w karcie gwarancyjnej uprawnień elektrycznych 
instalatora. W przypadku jego braku karta gwarancyjna jest nieważna.

WARUNKI GWARANCJI
1. Gwarancja dotyczy wad fabrycznych produktu i wad materiałowych z którego wykonany jest produkt (tzw. wad powstałych z 
przyczyn tkwiących w produkcie). Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą dokonania zakupu i wynosi 24 miesiące.
3. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu oraz karta gwarancyjna, która powinna być prawidłowo wypełniona, tzn. 
powinna posiadać pieczątkę punktu sprzedaży, datę sprzedaży, podpis Klienta, pieczątki i podpisy instalatorów. W przypadku ich braku 
karta gwarancyjna nie będzie ważna. 
4. Termin rozpatrzenia reklamacji obowiązuje od momentu przesłania kompletnych potrzebnych dokumentów. W przypadku 
szczególnej potrzeby Gwarant może zażądać uzupełnienia dokumentacji o zdjęcia.  

AKCEPTUJĘ WARUNKI POWYŻSZEJ GWARANCJI: 

15. Firma Midas Group nie ponosi kosztów demontażu elementów utrudniających dostęp do wyrobu, np. glazury ani kosztów 
przywrócenia tych elementów do stanu początkowego po naprawie gwarancyjnej.

18. Gwarancja nie obejmuje wyrobów używanych (z ekspozycji) w tym:  braków, części ze szkła, lustra, gałki, lampy, żarówki 
halogenowe, lampki kontrolne, korki bezpieczeństwa, dozowniki, części i elementy, które mogły być wadliwe z powodu zaniedbania lub 
nieodpowiedniego użytkowania.

· Dokonywania przeróbek lub napraw przez osoby nieupoważnione przez firmę Midas Group;

· Uszkodzeń wynikłych z zanieczyszczeń wody lub braku filtrów;

8. Kompletność produktu należy sprawdzić przed rozpoczęciem montażu. W przypadku wykrycia wady produktu przed lub po jego 
zamontowaniu należy odpowiednio przerwać montaż bądź użytkowanie oraz natychmiast zgłosić usterkę w miejscu zakupu produktu. 
Przed ostatecznym zamontowaniem kabiny/wanny wymagane jest pierwsze testowe uruchomienie. 

· Uszkodzeń mechanicznych np. uderzenia, obicia, zarysowania, potłuczenia;

· Uszkodzeń powstałych z powodu przepięć lub spadku napięcia w sieci elektroenergetycznej;

14. Firma Midas Group zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za 
wszelkie oczekiwania, których ten produkt nie spełnia oraz za deklaracje osób trzecich. 

9. Wszelkie nieprawidłowości, tj. kompletność i jakość towaru należy sprawdzić bezpośrednio w dniu zakupu; oraz zgłosić ten fakt do 7 
dni od daty zakupu. W przypadku nie spełnienia tego warunku reklamacje z tytułu braków i uszkodzeń mechanicznych mogą zostać 
nieuznane.   

11. W okresie gwarancji klient ma prawo do wymiany produktu na nowy lub zwrotu pieniędzy gdy: - ujawnionej wady nie można 
usunąć lub w okresie trwania gwarancji dokonano 5 napraw tego samego podzespołu, a naprawiany produkt nadal wykazuje wady 
uniemożliwiające jego stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

· Uszkodzeń powstałych w przypadku wybijania otworów na baterie;
· Nieprzestrzegania zasad montażu, obsługi, eksploatacji i konserwacji zawartych w instrukcjach;

12. Roszczenia z tytułu gwarancji nie będą uwzględniane w przypadku:

6. Wannę lub brodzik należy zabudować w taki sposób, aby był ich możliwy demontaż bez konieczności zniszczenia obudowy lub 
innych elementów wyposażenia łazienki. W przeciwnym razie Firma Midas Group nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z ich 
wymianą.

· Następstw naturalnego zużywania się elementów takich jak: uszczelki, rolki, suwaki, dozowniki, węże prysznicowe, 
podczas  normalnej eksploatacji.

7. Transformator bezpieczeństwa wraz z wyprowadzonym przewodem zasilającym w kabinach prysznicowych posiadających panel 
elektroniczny powinien być zainstalowany powyżej zadaszenia kabiny w pobliżu gniazda zasilającego. W przypadku nie spełnienia 
tego warunku karta gwarancyjna nie będzie ważna. 

13. Szumy podczas pracy hydromasażu (wanny oraz kabiny) nie są podstawą do reklamacji.

16. W zakres gwarancji nie wchodzi: czyszczenie i dezynfekcja wanny lub kabiny, wymiana żarówek, wymiana elementów 
chromowanych (złotych itp.).

19. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane: wytrąceniem się osadu z użytkowanej wody, nieodpowiednią 
pielęgnacją wyrobu (stosowanie środków zawierających aceton, substancje żrące, ścierne itp.).

21. Duplikaty karty gwarancyjnej będą wydawane na pisemną prośbę Klienta.
22. Niniejsza karta gwarancyjna na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego 
wynikających z rękojmi. 

17. Kabina jest przeznaczona wyłącznie do niekomercyjnego użytku domowego.

10. W przypadku gdy naprawa wymaga ściągnięcia odpowiednich części z fabryki, okres naprawy może się wydłużyć do 60 dni 
roboczych.

20. W każdym przypadku wyrób udostępniany do naprawy musi być czysty zgodnie z podstawowymi zasadami higieny.

Gwarant       : MIDAS Group Sp. z o.o., Sp. K.
Aleja San Francisco 2, 55-020 Rzeplin
biuro@midasgroup.com.pl
tel. 71 3372578/79, fax 71 3372552

(pieczątka i podpis instalatora części elektrycznych) (pieczątka i podpis instalatora części hydraulicznych)

(pieczęć i podpis sprzedawcy)

KARTA GWARANCYJNA: ______________________ NUMER FAKTURY: ____________________

MODEL URZĄDZENIA: ________________________ DATA SPRZEDAŻY: _____________________

(podpis klienta)



LISTA AUTORYZOWANYCH SERWISÓW FIRMY MIDAS GROUP

Województwo DOLNOŚLĄSKIE

 WROCŁAW 

FHU, Marek Kowalski, 608 452 283, mareklubuskie@wp.pl

Tomasz Kinal, 697-670-571, tomek.kinal@wp.pl

P.H.U. Budicom, Sławomir Szyperski, 505-551-553, 
serwis@budicom.pl

Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE

 GORZÓW WIELKOPOLSKI

Mariusz Gierach, 604-211-191, mariuszgierach@o2.pl
 LUBLIN

 BYDGOSZCZ / TORUŃ

Krzysztof Piotrowski, 796-406-555, serwispiotrowski@gmail.com

Pabllo-Serwis, 668 938 466, biuro@pabllo-serwis.pl

 ŚRODA ŚLĄSKA
IDAR, Arkadiusz Matuszewski, 505-199-422, idar@vip.onet.pl

Jarosław Kołodziuk, 603-539-197, dokken@poczta.fm

Województwo LUBUSKIE

Serwis, Mirosław Krzyżanowski, 782 916 758, 
locker.shower.serwis@onet.eu

 LEGNICA

Województwo LUBELSKIE

 BIAŁA PODLASKA

 ZIELONA GÓRA

TOLOS, Tomasz Isbrandt, 604 105 852, isbrandt@wp.pl

 WŁOCŁAWEK

 INOWROCŁAW

 KRAKÓW

HEKTOR, Robert Mamcarczyk, 604-649-685, hektor119@wp.pl

 WARSZAWA / RADOM

Województwo OPOLSKIE

 OPOLE
Marek Serafin, 604-503-874, serafin.marek@wp.pl
Województwo PODLASKIE

Województwo MAZOWIECKIE

 WARSZAWA

Serwis Armatury Sanitarnej, Marek Salamończyk, 604-450-399, 
marek.salamonczyk@interia.pl 

Z GRUBEJ RURY, Piotr Ziębiński, 519-698-216, pzhydraulik@o2.pl

Damian Minakowski, 513-709-703, datechm@o2.pl
 OSTROŁĘKA

PHU Martiv, Mariusz Żuczkowski, 692-331-201, martin@martiv.pl

 ŁÓDŹ

Województwo MAŁOPOLSKIE

Krzysztof Kozioł, 602-683-493, ko.kris@interia.pl

Serwis Jar-Tech, Jarosław Owczarek, 504-221-410, abcjarek@vp.pl

 WADOWICE

Województwo ŁÓDZKIE

 SUWAŁKI

 POZNAŃ
MASTER GLASS, Patryk Kędzierski, 888-130-369, 
kedzierskipatryk@vp.pl

Łukasz Detka, 501-204-583, detex1@o2.pl

ANFAUS, Piotr Nowik, 692 125 915, pinowik@op.pl 
 BIAŁYSTOK

INST-TOM, Tomasz Grecman, 501-171-542, insttom@interia.pl

Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE

 KIELCE

Województwo WIELKOPOLSKIE

 GDAŃSK
Water Serwis, Marcin Chojnacki, 607-315-987, 
water.serwis@wp.pl

 CZĘSTOCHOWA

Województwo POMORSKIE

Montaż Hydromasaży, Tomasz Borzym, 603-805-900, 
biuro@603805900.pl

 CHORZÓW

FHUP, Ryszard Komor, 502-558-456, ryszard.komor@wp.pl

Województwo ŚLĄSKIE

 OSTRÓW WIELKOPOLSKI
F.H.U. KASPA, Kasprzak Sebastian, 600 815 
094,kaspa.seba@op.pl

WS 360, Jakub Szymański, 693-775-854, wsjakub@vp.pl

Jacek Bortnik, 697-371-211, glazerolsztyn@wp.pl
 OLSZTYN

 SZCZECIN

HYDRO-MAX, Tadeusz Jarzębski, 502 494 187, 
hydromax.koszalin@op.pl

Województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Województwo PODKARPACKIE

HYDRO SERWIS, Mirosław Ziółkowski, 607-817-098, hydro-
serwis1@wp.pl

SANIDIV, Piotr Lech, 788-723-352, sanidiv.serwis@gmail.com
 NISKO
Argo-Tech, Artus Golec, 508-361-253, argotech@argotech.pl

 KOSZALIN

 SŁUPSK

Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE

 RZESZÓW
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