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1.SAUGUMO TECHNIKOS INFORMACIJA 
 

 Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, neleiskite vaikams vieniems be suaugusiųjų naudotis kabina. 
 Žmonėms su judėjimo negalia naudotis kabina reikia ypač atsargiai. 
 Esant kabinoje, draudžiama naudotis elektros prietaisais. Netoli kabinos esantys į elektros tinklą 

įjungti prietaisai turi būti  pritvirtinti taip, kad nenukristų į maudymosi zoną. 
 Prieš maudantis, būtina patikrinti karšto vandens temperatūrą vandentiekyje. Vandens temperatūra, 

viršijanti +60C gali pakenkti kabinos įrangai. 
 Negalima maudytis vonioje esant neblaiviam. 
 Įeiti ir išeiti iš kabinos reikia atsargiai, kad neįvyktų trauma. 
 Nėščios ar įtariančios nėštumą moterys naudotis kabina gali tik pasikonsultavusios su savo gydytoju. 
 Sirguliuojant, kabina galima naudotis tik prieš tai pasikonsultavus su savo gydytoju. 
 Visos kabinos angos privalo būti švarios ir atviros. 
 Griežtai draudžiama įjungus į elektros tinklą atidarinėti bet kokią kabinos įrangos dalį (taip pat ir 

priekinius panelius). 
 Naudotis kabina be priekinio panelio griežtai draudžiama. 
Sugedus ar blogai funkcionuojant kuriam nors iš kabinos įrengimų, būtina tuojau pat išjungti kabiną iš 
elektros tinklo ir iškviesti techninio aptarnavimo specialistą. Naudotis sugedusia kabina griežtai 
draudžiama. 
 Kabina išjungiama automatiniu vonios saugikliu (nuotėkio 

rėle), esančiu namo (buto) elektros skydelyje.  
 Skydelyje esančią nuotėkio rėlę reikia kas mėnsį testuoti. Tai 

atliekama taip: 
- įsitikinti, kad nuotėkio rėlė įjungta (padėtis ON); 
- paspauskite mygtuką TEST; 

 Jeigu tai atlikus nuotėkio rėlė persijungia į padėtį OFF, 
tuomet ji yra veiksni, jei ne - maudytis pavojinga, turite 
kviesti specialistą. 
- Esant veiksniai nuotėkio rėlei, vėl įjunkite ją į padėtį ON 

ir palikite. 
 
 
 

 

 
2. NAUDOJIMASIS  
Paspaudus mygtuką A (įjungimas/išjungimas) įsijungia valdymo ekranas. Šiuo momentu jame ima šviesti 
laikas, temperatūra ir visų tuo metu neveikiančių funkcijų piktogramos (chromoterapija/spalva (B), garai (D), 
radijo (C), vandens masažas (F) nustatymai). 
Paskutinį kartą spustelėjus mygtuką A (įjungimas/išjungimas), visos funkcijos nustoja veikti ir ekranas 
pareina į budėjimo rėžimą. 
Pirmą kartą įjungus garo kabiną į elektros tinklą laikrodis rodo 00:00. Laikrodžio nustatymas aprašytas 
punkte 2.6. 
Elektros dingimo ir atsiradimo atveju, laikrodis vėl rodys 00:00 (jei elektra buvo dingus ilgiau nei 5 
minutėm). 
 
Neveikiant jokiai fukcijai, garo kabina būna budėjimo rėžime. Tuo metu kabina yra įjungta į elektros tinklą, 
o paskutinis bet kurio mygtuko paspaudimas vykdytas ne anksčiau nei prieš 60 minučių arba paskutinė 
funkcija nustojo veikusi ne anksčiau nei prieš 20 minučių. Ekrane rodomas laikas. 
 
Po garo kabinos įjungimo mygtuku A funkcijas galima valdyti: 

1) pagrindinio įjungimo mygtuku; 
2) išsirenkant pageidaujamą funkciją mygtukais X/Y ir patvirtinant mygtuku OK. 



 
VALDYMO PULTAS 
 

 
 
 
 



2.1. CHROMOTERAPIJA IR APŠVIETIMAS 
 
Tiesioginio jungimo mygtukas. 
Mygtuko B pagalba galime įjungti ir išjungti apšvietimo funkciją. Spustelėjus 
užsižiebia trys LED baltai šviečiančios lempos. Pulte ima šviesti chromoterapijos 
piktograma ir šalia jos esantis indikatorius. Čia mygtukais V/P galima rinktis/keisti 
apšvietimo spalvą (iš viso yra 7 spalvos). Šioje būklėje (kai kursorius randasi ties 
aktyvia chromoterapijos piktograma) paspaudus OK, atsidaro papildomas 
chromoterapijos meniu. Ekrane iš viršaus žemyn pateikiami pasirinkimai žibėjimo 
rėžimams: 

1) automatinis režimas; 
2) rankinis režimas; 
3) programos uždarymas. 

Šioje ekrano būklėje galite pasirinkti pageidaujamą žibėjimo rėžimą, pavyzdžiui, 
automatinį: mygtukais X/Y pasirenkate užrašą „AUTOMATIC“ ir spustelit OK – 
apšvietimas pereina į automatiškai besikeičiančių spalvų rėžimą. Pulte tai byloja 
besisukanti chromoterapijos piktograma (pagrindiniame meniu). 
Ekrane nustojamas rodyti papildomas chromoterapijos meniu tais etvejais: 

- jei per 20 sekundžių nebus paspaustas joks mygktukas; 
- jei mygtukų X/Y nebus prieita ties chromoterapijos piktogramos ir 

paspausta OK; 
- jei mygtukų X/Y nebus prieita ties nustatymų piktogramos ir paspausta 

OK; 
- paspaudus mygtuką B, t.y. išjungti chromoterapiją; 
- paspaudus mygtuką E, t.y. pereiti į pagrindinį meniu. 

 
2.2. RADIJAS 
 
Tiesioginio jungimo mygtukas. 
Mygtuku C galime įjungti/išjungti radijo imtuvą. Spustelėjus C radijas pradeda 
transliuoti paskutinį kartą nustatytą radijo stotį, tuo pat metu ekrane šviečia aktyvi 
radijo piktograma ir transliuojamos stoties dažnis, užsižiebia šalia mygtuko LED 
indikatorius, kursorius atsisitoja ties aktyvia piktograma. Mygtukais V/P galima 
reguliuoti garsumą. Šioje būklėje (kai kursorius randasi ties aktyvia radijo 
piktograma) paspaudus OK, atsidaro papildomas radijo meniu. Šioje būklėje, 
mygtukais X/Y galime rinktis anksčiau suprogramuotas ir išsaugotas radijo stotis. 
Ekrane neberodomas papildomas chromoterapijos meniu tais etvejais: 

- jei per 20 sekundžių nebus paspaustas joks mygtukas; 
- jei mygtuku X/Y nebus prieita prie radijo piktogramos ir paspausta OK; 
- jei mygtuku X/Y nebus prieita prie „išeiti iš programos“ ir paspausta 

OK; 
- paspaudus mygtuką C, t.y. išjungti funkciją; 
- paspaudus mygtuką E, t.y. pereiti į pagrindinį meniu. 

DĖMĖSIO! Garso reguliavimo patogumui, radijo kursorius automatiškai atsisitoja 
ties radijo piktograma, jei per 1 minutę nebuvo spusteltas nė vienas mygtukas, 
sąlygojantis radijo valdymą. 
 
 
 
 
 
 



Radijo paieška ir išsaugojimas atmintyje 
Atsidarius papildomą radijo meniu, galima ieškoti radijo stočių. Mygtukų X/Y 
pagalba randame radijo stočių atminties kanalo numerį ir mygtukais V/P ieškome 
stoties. Trumpu paspaudimu (iki 2,5 sekundės), galime ieškoti rankiniu būdu. Jeigu 
palaikytumėte ilgiau nei 2,5 sekundės, stočių paieška vyktų automatiškai. Atsiradus 
stočiai paieška baigiasi automatiškai.  
Norint išsaugoti surastą stotį, spustelkit mygtuką OK (piktograma, rodanti stoties 
dažnį (skaitmenys), turi būti aktyvi, o kursorius turi būti šalia. Po to pradeda 
mirksėti 1-o atminties kanalo radijo stoties dažnis. Jeigu pageidaujate radijo stoties 
dažnį išsaugoti kitame atminties kanale, tai mygtukų X/Y pagalba galite išsirinkti 
kitą atminties kanalą. Išsirinkus radijo stotį (stoties dažnis mirksi), ją išsaugojame 
atmintyje spusteldami mygtuką OK. Tokiu būdu naujoji radijo stotis bus išsaugota 
atmintyje ir veiks iš atminties. 
 
 
 
 
 
Tembro nustatymas 
Atsidarius papildomą radijo meniu, galima ieškoti radijo stočių. Mygtukų X/Y 
pagalba, kursorių pastatome ties tembro piktograma ir paspaudžiame OK, ekrane 
pasirodo keturių tembro variantų piktogramos. Viena iš jų aktyvi (tas tembro 
variantas, kuris buvo pasirinktas išsaugojant atmintyje esamą radijo stotį). Mygtukų 
V/P pagalba, kursorių nustatinėjant šalia piktogramų, atitinkamai iškart keičiasi ir 
tembras. Jei norite pasirinktą tembrą išsaugoti atmintyje, spauskite OK. Po šio 
veiksmo ekrane, papildomame radijo meniu visada  
švies pasirinkto tembro piktograma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šviesos muzika 
Atsidarius papildomą radijo meniu, mygtukų X/Y pagalba kursorių pastatome ties 
šviesos muzikos piktograma ir paspaudžiame OK. Funkcija paradeda veikti (garo 
kabinoje esančios chromoterapijos lempos šviečia kintamu režimu pagal muzikos 
garsą), ekrane šviečia keturių tipų šviesos muzikos piktogramos. Tuo metu 
pagrindiniame ekrane tampa aktyvi chromoterapijos piktograma, o šalia tiesioginio 
šiesos įjungimo mygtuko šviečia LED indikatorius. Mygtukų V/P pagalba, kursorių 
nustatinėjant šalia piktogramų atitinkamai iškart keičiasi šviesos muzikos variantai, 
tačiau atmintyje neišsisaugo. Jei norite pasirinktą variantą išsaugoti atmintyje, 
spauskite OK. Po šio veiksmo ekrane, papildomame radijo meniu visada švies 
pasirinkto šviesos muzikos varianto piktograma. Šviesos muzikos funkcija išsijungia 
pagrindiniu mygtuku A arba, jei išjungsite chromoterapiją (mygtukas B), arba radijo 
(mygtukas C). 
 
 



 
BLUETOOTH (BT) jungimas 
A. Garo kabinos prijungimas prie BT, jeigu kabina išjungta: 
- nustatykite BT paieškos programą telefone ar kitame prietaise, turinčiame BT 
funkciją;  
- išsirinkite iš rastų imtuvų CABIN AUDIO; 
- prisijunkite su BT prie kabinos. Jeigu jūsų įrenginys surado kabinos BT, tuomet 
ima mirksėti šviesos indikatorius RADIO. Kad patvirtintumėt ryšį, reikia per 5 
minutes paspausti mygtuką RADIO. Dabar kabina „pabudo“ ir BT aktyvus. Jei per 5 
minutes nepatvirtinsite ryšio (paspaudžiant mygtuką RADIO), tai minėtas  šviesos 
indikatorius užges ir norint vėl prisijungti viską reikės atlikti iš naujo. 
Jei muzika groja, tai ji nukreipiama į kabinos audio sistemą (jei mobilaus telefono 
nustatymai turi tokią galimybę). Jeigu kabina prijungta prie BT, tai įeinantys 
mobilaus telefono skambučiai persiduoda į kabinos audio sistemą. 
B. Garo kabinos prijungimas prie BT, jeigu kabina įjungta: 
Procesas toks pat kaip punkte A. Skirtumas tarp punktų A ir B: kad paruoštumėt BT 
audio, reikia aktyvuoti BT ekrano paildomame radijo meniu. Ekrane atsiranda maža 
ikona BT. Jeigu įrenginys (mobilus telefonas) neranda ryšio su kabina, tai 
išjunkite ir vėl įjunkite įrenginį arba kabiną. 
Muzikos valdymas: 
mygtukas RADIJAS = pauzė/groti; 
mygtukas RADIJAS (paspaudimas su užlaikymu) = BT audio off, ekrane pasirodo 
BT ikona; 
mygtukas RIGHT = garso didinimas; 
mygtukas RIGHT(paspaudimas su užlaikymu)  = kita daina; 
mygtukas P = garso mažinimas; 
mygtukas V (paspaudimas su užlaikymu)  = pragrota daina. 
Įeinantis mob. telefono skambutis (trukčiojantis signalas ir ekrane mirksintis užrašas 
CALL), kad atsilieptumėte spaudžiamas mygtuką OK, kad atmestumėte 
spaudžiamas mygtuką E. Garsumą reguliuojame mygtukais V/P. 
 
 
2.3. GARAI 
Tiesioginio jungimo mygtukas.  
Mygtuko D pagalba galime įjungti ir išjungti garo pirties funkciją. Įjungus, ekrane 
ima šviesti garų funkcijos piktograma ir šalia jos esantis LED indikatorius. Kursorius 
pasislenka šalia aktyvios ikonos ir temperatūros indikatorius ima mirksėti, 
rodydamas išsirinktą temperatūrą. Mirksėjimas trunka 10 sekundžių, po to pradeda 
rodyti esamą temperatūrą. Norėdami išjungti garo pirtį, vėl spustelkite mygtuką D. 
Garų fukcijos piktograma tampa neaktyvi, šalia jos esantis LED indikatorius užgęsta.  
 
Temperatūros nustatymas 
Temperatūra nustatinėjama tik esant įjungtai garų funkcijai. Mygtukų X/Y pagalba 
kursorių pastatome ties aktyvia garų funkcijos piktograma ir spustelim OK, ekrane 
pasirodo papildomas garų funkcijos meniu (žr. paveikslėlį). Norėdami keisti 
temperatūrą, X/Y mygtukų pagalba kursorių pastatome ties temperatūros 
indikatoriumi ir mygtukais V/P ją keičiame. Mygtuku V – žeminame (min. iki 
35C), mygtuku P keliame (max. iki 50C). Norėdami išsaugoti pasirinktą 
temperatūrą kabinos atmintyje, spustelkite OK. Ekrane nustojama rodyti 
papildomas garų funkcijos meniu, jeigu: 

- per 20 sekundžių nepaspausite jokio mygtuko; 
 

 



- mygtukų X/Y pagalba kursorių pastatote ties išėjimu iš nustatymų ir 
paspaudžiate OK;  

- paspaudžiate mygtuką D, t.y.išjungiate funkciją; 

- paspaudžiate mygtuką E ir pereinate į pagrindinį meniu. 

Paskutinį kartą nustatyta temperatūra išlieka kabinos atmintyje. 

 
Užduotos temperatūros pasiekimo indikacija 
Kai iki užduotos temperatūros lieka 5 laipsniai, kabinos lubose užsižiebia žalia šviesa 
(tuo atveju, jei įjungta pasiektos temperatūros indikacija (žr. punktą 2.6.) Žalia šviesa 
švies kol nepaspausite bet kurio mygtuko. Po paspaudimo žalia šviesa pasikeis į baltą. 
Mygtuku B galite išvis išjungti šviesą. 
 
Pranešimai ekrane apie garų funkciją 
Įjungus garo pirties funkciją, pradeda mirksėti garų mygtukas. Jeigu šiuo momentu 
kursorių pastatysime ties juo ir paspausime OK, tai ekrane pasirodys papildomas garo 
pirties meniu. 

- Jeigu ekrane rodoma E1 – tai reiškia, kad į garo generatorių nepatenka 
vanduo. 

- Jeigu ekrane rodoma E3 – tai reiškia, kad yra problema su elektros 
maitinimu generatoriuje. 

- SERV – žiūrėkite punktą 2.6. 
 
 
2.4. ŠKOTIŠKAS DUŠAS  
Tiesioginio jungimo mygtukas.  
Laikant paspaudus mygtuką E, iš lubų dušo bėga šaltas vanduo (atleidus – nustoja). 
Tuo metu ekrane matote tik „Škotiško dušo“ aktyvią piktogramą ir šalia jos šviečiantį 
indikatorių. Ši funkcija veikia tik tada, kai ekranas rodo tik pagrindinį meniu.   
DĖMĖSIO! Jei paspausite mygtuką E būdami papildomame meniu, valdymas grįš į 
pagrindinį menių t. y. back/escape.  
 

 
 
 
 
 
2.5. NUSTATYMAI 
Piktograma „Nustatymai“, tiesioginio jungimo mygtuko nėra. 
Laiko nustatymas 
Mygtukais X/Y kursorių nukreipiame ties nustatymų piktograma ir paspaudžiame OK 
– atsidaro pagalbinis nustatymų meniu. Žiūrėkite į paveikslėlį. Mygtukų X/Y pagalba, 
nukreipkite kursorių ties laiko nustatymo piktograma ir paspauskite OK, pradeda 
mirksėti laikrodžio indikatorius. Mygtukais X/Y nustatykite valandas. Pasirinkus 
reikalingą valandų reikšmę, spustelkite P ir pereikite prie minučių nustatymo. 
Mirksint minučių reikšmei, mygtukais X/Y nustatykite reikiamą skaičių. 
Jeigu mirksint laiko reikšmėms paspausite OK, tai ši reikšmė išsisaugos atmintyje. 
Jeigu mirksint laiko reikšmei, per 20sekundžių nepaspausite jokio mygtuko, 
nustatymų meniu baigs darbą ir laikas liks toks, koks buvo iki įeinant į nustatymus. 



Ekranas nustos rodyti nustatymų meniu: 
- jeigu mirksint laiko reikšmei, per 20 sekundžių nepaspausite jokio mygtuko; 
- mygtukų X/Y pagalba kursorių pastatote ties išėjimu iš nustatymų ir paspaudžiate OK; 
- paspaudžiame mygtuką E ir pereinate į pagrindinį meniu. 

DĖMĖSIO! Laikrodis nustatomas iš naujo, kai prijungiate kabiną į elektros tinklą ir po elektros 
energijos dingimo. Apie laiko nustatymą praneša rodmuo ekrane 00:00.  
 
 
 
 
Garų pirties laikmačio nustatymas 
Mygtukais X/Y kursorių nukreipkite ties nustatymų piktograma ir paspauskite OK – 
atsidaro pagalbinis nustatymų meniu. Žiūrėkite į paveikslėlį. Mygtukų X/Y pagalba, 
nukreipkite kursorių ties garų pirties laikmačio nustatymo piktograma ir paspauskite 
OK, tuo metu pradeda mirksėti paskutinį kartą nustatyta  laikmačio reikšmė. 
Mygtukais X/Y nustatykite valandas. Pasirinkus reikalingą valandų reikšmę, 
spustelkite P ir pereikite prie  minučių nustatymo. Mirksint minučių reikšmei, 
mygtukais X/Y nustatykite reikiamą skaičių (nustatymas galimas 5-ų minučių 
tikslumu). Toje pačioje laikmačio eilutėje, matote piktogramas ON arba OFF 
(priklausomai ar laikmatis įjungtas ar ne). Mirksinčiame režime, mygtukais X/Y galite 
keisti šias piktogramas. Išsirinkus ON ir paspaudus OK laikmatis įsijungia. Prie 
ON/OFF piktogramų galite prieiti mygtuko P pagalba. Kai laikmatis įjungtas, jo 
simbolis šviečia pagrindiniame ekrane, šalia garo funkcijos piktogramos ir laukimo 
režime šalia laiko indikatoriaus. 
DĖMĖSIO! Jeigu įjungsite garo pirtį anksčiau nei nustatyta laikmačiu, tuomet 
laikmačio nustatymai deaktyvuosis.  
Jeigu laikmačio nustatymo metu mirksint reikšmei, per 20 sekundžių nepaspausite 
jokio mygtuko, nustatymų meniu baigs darbą ir laikmačio laiko nustatymo procesas 
nutrūks, ekranas rodys papildomą nustatymų meniu. 
Papildomo meniu vaizdas ekrane nustojamas rodyti šiais atvejais: 

-   per 20 sekundžių nepaspaudus jokio mygtuko; 
- mygtukų X/Y pagalba kursorių pastačius ties išėjimu iš nustatymų ir 

paspaudus OK; 
- paspaudus mygtuką E ir perėjus į pagrindinį meniu. 

DĖMĖSIO! a) Laikmatį galima nustatyti ne anksčiau kaip prieš 24 valandas! b) Jeigu 
garo pirtis įsijungia pagal laikmačio nustatymą ir per 15 minučių nepasiekia 33 
laipsnių – garo pirties veikimas stabdomas automatiškai! 
 
 
 
 
 
 
Pasirinktos temperatūros pasiekimo indikacijos nustatymas 
Mygtukais X/Y kursorių nukreipiame ties nustatymų piktograma ir paspaudžiame OK – atsidaro pagalbinis 
nustatymų meniu. Žiūrėkite į paveikslėlį. Mygtukų X/Y pagalba, nukreipkite kursorių prie pasirinktos 
temperatūros pasiekimo indikacijos nustatymo piktogramos ir paspauskite OK,  toje pačioje eilutėje, matote 
mirksinčias piktogramas ON arba OFF (priklausomai ar nustatymas įjungtas ar ne). Mirksinčiame rėžime, 
mygtukais X/Y galime keisti šias piktogramas. Išsirinkus ON ir paspaudus OK nustatymas įsijungia. Jeigu 
nustatymo metu mirksint piktogramai ON/OFF, per 20 sekundžių nepaspausite mygtuko OK, nustatymo 
procesas nutruks ir galios prieš tai buvęs nustatymas.  
Nustatymų skyrelis ekrane nustojamas rodyti šiais atvejais: 



- per 20 sekundžių nepaspausite jokio mygtuko; 
- mygtukų X/Y pagalba kursorių pastatysite ties išėjimu iš nustatymų ir paspausite OK; 
- paspausite mygtuką E ir pereidsite į pagrindinį meniu. 

DĖMĖSIO! Kabinoje gamintojas yra programiškai nustatęs tam tikrą temperatūrą, todėl naujoje kabinoje 
pasirinktos temperatūros pasiekimo indikacija būna nustatyta OFF.  Dingus elektros tiekimui, jūsų 
pasirinktos temperatūros pasiekimo indikacija nusimuša į gamyklinę. 
  
Garo generatoriaus aptarnavimas – SERV  
Apie poreikį aptarnauti garo generatorių praneš užrašas ekrane SERV. Jis atsiranda 
jungiant garo pirties funkciją arba jos veikimo metu. Aptarnavimo atlikimui, 
mygtukais X/Y kursorių nukreipkite ties nustatymų piktograma ir paspauskite OK – 
atsidaro pagalbinis nustatymų meniu. Žiūrėkite į paveikslėlį. Mygtukų X/Y pagalba, 
nukreipkite kursorių ties pasirinkta aptarnavimo piktograma SERV. Paspauskite OK, 
piktograma pradeda mirksėti ir garo generatorius yra paruoštas aptarnavimui. Šiuo 
metu garo pirties funkcija yra blokuojama. Per specialiai tam skirtą angą supilkite 500 
ml aptarnavimo skysčio. Generatoriaus prasiplovimo ciklas trunka 3 valandas, visą šį 
laiką ekrane mirksi piktograma SERV. Išnykus šiai piktogramai, generatoriaus 
aptarnavimas bus baigtas. 
Nustayymų skyrelis  ekrane nustojamas rodyti šiais atvejais: 

- per 20 sekundžių nepaspausite jokio mygtuko; 
- mygtukų X/Y pagalba kursorių pastatysite ties išėjimu iš nustatymų ir 

paspausite OK; 
- paspausite mygtuką E ir pereisite į pagrindinį meniu. 

DĖMĖSIO! Aptarnavimo metu galima naudotis visomis kabinos funkcijomis, išskyrus 
garo pirtimi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.6. NAUDOJIMASIS MAIŠYTUVU 
 

 
 

 
 
 
 



 
3. APTARNAVIMAS 
Kabina pagaminta iš XONYX akmens masės. Tai vientisa, labai tvirta ir ilgalaikė medžiaga. Aksomo 
blizgesio paviršių rekomenduojame valyti specialiai tam skirtomis BALTECO priemonėmis. 
 
3.1. KASDIENINĖ PRIEŽIŪRA 

 Po kiekvieno maudymosi rekomenduojama kabiną praplauti pratekančiu vandeniu ir nuvalyti  sausa 
šluoste, taip išvengsite dėmių, atsiradančių išdžiūvus vandens lašams.  

 Išvalyti likusioms nuo vandens dėmėms, pakanka tradicinių plovimo priemonių – muilas, indų 
ploviklis ir kt. 

 Kruopštesniam kabinos valymui, geriausiai tinka speciali Balteco valymo priemonė XONYX 
akmens masei arba prekybos tinkluose pardavinėjamos priemonės (be abrazyvinių medžiagų) 
blizgiems paviršiams plauti. 

 
3.2. PAVIRŠIAUS PAŽEIDIMŲ IŠVENGIMAS 
Kai kurios cheminės priemonės gali pažeisti kabinos paviršių. Venkite  kontakto su šiomis cheminėmis 
medžiagomis: 

 koncentruoti chloro tirpalai, 
 chloroformas, 
 ketonai, 
 metilo chloridas, acetonas, dažų skiediklis, nagų lako valiklis, 
 koncentruota druskos ir sieros rūgštis, 
 nerekomenduojame naudoti rūgštinius preparatus vamzdynų ir plytelių valymui. 

Susitepus kabinos paviršiui šiomis medžiagomis, nedelsiant praplaukite pratekančiu vandeniu, priešingu 
atveju gali atsirasti dėmės, kurioms panaikinti prireiks kapitalinio remonto. Papuolus nagų lakui, valykite jį 
tam skirtu valikliu, kurio sudėtyje nėra acetono. 

 Xonux yra gerai šilumą laikanti medžiaga. Tačiau venkite kontakto su įkaitusiais daiktais, kurie gali 
kabinos paviršiuje palikti sunkiai pataisomus pažeidimus. Kabinos vamzdynas pritaikytas max 60C 
vandens temperatūrai. 

 Aštrūs daiktai gali subraižyti Xonyx paviršių. 
 Nukritę sunkūs daiktai gali įskelti kabinos paviršių. 

 
3.3. DEZINFEKCIJA 
XONYX medžiagos gamyboje nenaudojami komponentai palankūs pelėsio ar kitų grybelinių bakterijų 
vystymuisi. 
 
3.4. IŠLEIDIMO SISTEMOS VALYMAS IR APTARNAVIMAS 
Išleidimo sistema pagaminta iš standartinių plastikinių komponentų. Todėl jos valymui naudokite buitines 
chemines priemones skirtas kanalizacijos sistemoms. 
Patraukdami į viršų nuimkite chromuotą išleidimo angos dangtelį ir atsargiai, pagal instrukciją, supilkite į 
skylę preparatą. Venkite aplaistyti padėklo paviršių. 
 
3.5. GARO GENERATORIAUS APTARNAVIMAS 
Skaitykite punktą 2.6. 
 
3.6. REMONTAS 
Įbrėžus kabinos paviršių, pasikonsultuokite su Balteco atstovu. Nedideli įbrėžimai pašalinami įprastu būdu. 
 
 
 



3.7. GARANTINĖS SĄLYGOS 
 Gamintojo suteikiama garantija apsaugo vartotoją (jei gaminys sumontuotas ir ekspluatuojamas 

laikantis gamintojo instrukcijos) nuo užslėptų gamybos metu defektų, kurie pasireiškia naudojimo 
metu. 

 Gamintojo suteikiama garantija skirta brokuotos detalės pakeitimui į naują, bet neapima 
transportavimo ir detalės permontavimo išlaidų. 

 Garantija galioja tik tuo atveju, jeigu laikomasi visų transportavimo, sandėliavimo, montavimo, 
eksploatavimo ir priežiūros instrukcijų. 

 Garantija negalioja įprastai susidėvėjusioms detalėms, taip pat atsiradusiems defektams dėl 
netinkamo gaminio naudojimo. 

 Garantija negalioja garo generatoriaus ir kitų tiesiogiai su vandeniu kontaktuojančių detalių 
defektams, atsiradusiems dėl kalkingo ar kitų higienos normų neatitinkančio vandens. 

 Garantija negalioja gaminio veikimo sutrikimo ar gedimo atveju išlaidoms arba nuostoliui atlyginti. 
 Garantija negalioja naturaliam gaminio paviršiaus susidėvėjimui (blizgesio praradimas, 

mikroįbrėžimų atsiradimas, dėmės nuo vandens ir muilo). Tokiu atveju, pagal atskirą susitarimą su 
gamintojo atstovu, gaminį galima nupoliruoti. 

 Garantiniam remontui reikalinga minimali darbo erdvė (1 m nuo gaminio). Jeigu vonia įrengta taip, 
kad įranga nepasiekiama, visas šios įrangos taisymo išlaidas apmoka klientas. 

 Garantijos pagrindas yra su gaminiu pateikiamas garantinis talonas, kuriame yra gaminio 
pavadinimas, serijinis numeris ir pagaminimo data. 24-ų mėnesių garantija įsigali nuo pagaminimo 
datos. 

DĖMĖSIO! Gamintojas pasilieka sau teisę keisti gaminių techninius parametrus, neperspėjus iš anksto. 
 
TECHNINIAI DUOMENYS 
Elektrinė įranga 
Įtampa: 230V. 
Dažnis: 50Hz. 
Naudojama galia: 3150W. 
Srovės stiprumas: 13,5A. 
Radijo imtuvo dažnis: 78 -108MHz 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


