
Opt�mum Neo 70

Descr�pt�on / Tanım  

S�ze / Ebat (cm)

We�gth / Ağırlık (kg)

He�ght / Yüksekl�k (mm)

Depth / Der�nl�k (mm) 

Front Panel We�ght /
Ön Panel Ağırlığı (kg)

S�de Panel We�ght / 
Yan Panel Ağırlığı (kg) 

:

:

:

:

:

:

: Rectangular Bathtub / D�kdörtgen Küvet

175x70 170x70 165x70 160x70 150x70

56 56 56 56 56

38,5 38,5 38,5 38,5 38,5

18 17 16,5 16 15

4,9 4,7 4,5 4,3 4

2 2 2 2 2

135 130 125 120 105Volume / Su Hacm� (lt) 

Ava�lable Massage System / 

Uygulanab�l�r Masaj S�stemler� 

:

:

Front V�ew

Ön Görünüş

S�de V�ew

Yan Görünüş

175x70 170x70 165x70 160x70 150x70

a 1750 1700 1650 1600 1500

a1 1010 960 910 860 760

Deta�l A / Șek�l A

As shown �n F�gure Plan, the wall hangers (Deta�ls A) are
used to fix the product to the wall. It �s suggested to use
the wall hangers to r�g�d the shower tray.

Plan görüntüde (Şek�l A) olarak göster�len duvar askı 
elemanları, ürünü duvara sab�tlemek amacıyla kullanılır. 
Duș teknes�n�n r�j�tl�ğ�n� sağlamak �ç�n duvar askı 
elemanlarının kullanılmasını önemle tavs�ye eder�z.
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: Ø 50 mm çapında g�der mufunun bırakılacağı alan

A : Ø 50 mm �deal g�der del�ğ�. G�der muf ucu kes�lmemel� ve 

döșemen�n en az 50 mm üzer�nde olacak șek�lde bırakılmalıdır. 

B : Ø 200 mm çapındak� alana kes�nl�kle g�der mufu bırakılmamalıdır.

C : Duvardan batarya �ç�n sıcak  soğuk su çıkıș ölçüler�.

Montaj sırasında s�l�kon �ç�n ek pay bırakılmasına gerek yoktur. 

Ürünün ebadı d�kkate alınarak gereken alanın hazırlanması 

yeterl�d�r.

: The area where the waste outlet (Ø 50 mm) can be placed �n.

A : Ideal pos�t�on of the waste outlet (Ø 50 mm). The end po�nt of the

waste outlet should not be cut out, and should be left at least

50 mm above the surface. 

B : The area (Ø 200 mm) where the waste outlet should not be left.

C : Hot & cold water �nlet for the wall taps.

There �s no need to leave add�t�onal space for the s�l�cone dur�ng the

�nstallat�on process. It �s enought to prepare the requ�red area 

accord�ng to the s�ze of the product.
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Perspekt�f görünüș

Perspekt�ve

D : Küvet üstü batarya kullanılacak �se sıcak - soğuk su çıkıș ölçüler�

E : H�dromasajlı küvetler�n elektr�k bağlantı noktası (Bırakılan kablo 

boyu m�n. 500 mm olmalıdır.)

D : Hot & cold water �nlet for the taps on the bathtub.

E : Measures for electr�cal connect�on of wh�rlpool tubs.

175x70 170x70 165x70 160x70 150x70

a 1750 1700 1650 1600 1500

e 1050 1000 950 900 800

g1 1550 1500 1450 1400 1300



• The floor t�les should be even and the walls should be stra�ght.

Po�nts to not�ce:

• 

• An elbow and a waste connect�on hose of 50 mm w�ll be del�vered w�th the product but an edge lath and other accessor�es are not �ncluded.

• Dur�ng the �nstallat�on of the panels, the adjustment of the leg set should be carr�ed out accord�ng to the he�ght of the panel.

• The faucet should not be appl�ed on the pump of the hydromassage bathtub.

• The spout should be m�n 17 cm �f the faucets are �nstalled to the wall.

• Handgr�p appl�cat�on for th�s product �s ava�lable.

• For the clean�ng of the acryl�c bathtub look at the User Manual.

• Panel montajı sırasında ayak yüksekl�k ayarı, ayaklar panel�n yüksekl�ğ�nde olacak șek�lde yapılmalıdır.

• Duvardan batarya uygulamalarında batarya gagası m�n. 17 cm olmalıdır.

• Küvette “tutamak uygulaması” vardır.

• Ürünün tem�zl�k, bakım ve kullanımı �le �lg�l� b�lg�ler� �ç�n Kullanım Kılavuzu’na bakınız.

• Garant� Belges�, Kullanım Kılavuzu, s�fon g�der tapası ve duvar askı elemanları ürün �le b�rl�kte ver�len poșet �çer�s�nded�r
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• Yer karolarının teraz�l� ve düz, yan duvarların �se gönyel� olması gerekmekted�r.

• Kenar çıtası g�b� �lave aksesuarlar bu uygulamaya dah�l değ�ld�r.

Faucet Appl�cat�ons / Küvet Üstü Batarya Uygulamaları

• Waste connect�on fuse, wall hangers and user manual are del�vered w�th the product.

D�kkat Ed�lecek Noktalar:

Bath F�ller 3 Holes / Üç Del�kl� BataryaBath F�ller 2 Holes / İk� Del�kl� Batarya

Bath F�ller 4 Holes / Dört Del�kl� BataryaFaucet Appl�cat�on Places / Batarya Uygulama Yerler� 

• A vent�lat�on and access w�ndow should be left �f the hydromassage bathtub �s �nstalled w�thout panels.

• Masajlı Küvetler’�n garant� kapsamında olab�lmes� �ç�n montajlarının V�trA Artema Yetk�l� Serv�sler�’ne “Ücrets�z” olarak yaptırılması gerekmekted�r.

• Masajlı Küvetler’�n Ücrets�z Montaj Uygulaması kapsamına, standart b�r küvet montajında kullanılan “V�trA s�l�kon, d�rsek ve 50 mm’l�k uzatma hortumu” da dah�ld�r.

Kenar çıtası g�b� �lave aksesuarlar bu uygulamaya dah�l değ�ld�r

• Masajlı Küvetler’�n gömme uygulamasında kes�nl�kle havalandırma ve müdahale kapakçığı bırakılmalıdır. . Bu kapakçıklar küvet�n pompa s�fon ve eğer kullanılacaksa

küvet üstü bataryasına ulașımı sağlayacak șek�lde uygulanmalıdır. Konu �le �lg�l� lütfen V�trA Küvet Yetk�l�ler�’ne danıșınız. Uygun yerde kapakçık bırakılmadan

gerçekleşt�r�lm�ş uygulamalar garant� kapsamı dıșındadır.

• Masajlı küvetlerde, küvet üstü batarya uygulaması kes�nl�kle “pompa”nın üzer�ne gelecek șek�lde yapılmamalıdır

.

.

. 

.

.

.

.



* Eczacıbaşı Bu�ld�ng Mater�als Co. always keep the r�ght to make any techn�cal changes on the product w�thout pr�or not�ce.
* Eczacıbaşı Yapı Gereçler� San. ve T�c. A.Ş. önceden haber vermeks�z�n, ürünler ve tekn�k detaylarda değ�ş�kl�k yapma hakkını saklı tutar.

Massage Systems / H�dromasaj S�stem� Uygulamaları

Pompa

Elektron�k Kontrol Kutusu

Trafo

Blower

Kontrol Panel�

Hava Kontrolörü

Açma / Kapama Butonu

Hava Jet�

S�fon Yer�

Su Jet�

M�kro Su Jet�

Halojen Lamba

Su Em�ș F�ltres�

LED (ıșık) Kumanda Butonu

M�kro Hava Jetler� Kumanda Butonu

M�kro Hava Jetler�

LED (ıșık)

Dezenfeks�yon S�stem�

Dezenfeks�yon Kumanda Butonu

Dezenfeks�yon Dolum Ün�tes�

S�fon Kumandası

Pump

Electron�c Control Panel

Transformer

Blower

Control Button

A�r Controller

Push Button

A�r Jets

Waste

Water Jets

M�cro Water Jets

Underwater L�ght

Water Suct�on F�lter

LED Control Button

M�cro A�r Jets Control Button

M�cro A�r Jets

LED

System of D�s�nfect�on

D�s�nfect�on Control Button

D�s�nfect�on F�ll�ng Box

S�phone

• H�dromasajlı küvetler�n elektr�k bağlantısı 
�ç�n kes�nl�kle "toprak hattı" 
gerekmekted�r.

• Elektr�k tes�satının 3x2,5 mm'l�k kablo 
kes�t� �le 220 volt olarak düzenlenm�ș 
olması gerekmekted�r.

• H�dromasajlı küvetler�n kablo bağlantısı 
yandak� șek�ldek� g�b� yapılmalıdır.

• H�dromasajlı küvetler�n alt kısımlarında olan metal aksamlar �le bağlı olan 
sarı-yeș�l toprak kablosunun tüm ayaklara bağlı olduğundan em�n olunuz.

• Ürününüzün bağlanacağı elektr�k tes�satında 40A-30mA değer�nde kaçak 
akım koruma röles� bulundurulmalıdır.

• Küvet masajlı �se uygun Amperdek� s�gorta �le koruma altına alınmalıdır. 
(S�gorta akım değer�, Aqua Nano s�stem� �ç�n 20 Amper, Duo Soft ve Aqua 
Max� s�stemler� �ç�n 16 Amper, Aqua Soft, Aqua Soft Easy ve A�r Relax 
s�stemler� �ç�n �se 10 Amper'd�r). Masaj s�stem�n�n kullanılmadığı durumlarda 
s�gorta kapağı kapalı tutulmalıdır.

• For the electr�cal connect�on of the 
hydromassage bathtubs, "earth" 
connect�on �s necessary.

• The electron�cal system �s runn�ng w�th 
220 wolt. For �ts connect�on a 3x2,5 mm 
cable should be used.

• The cable connect�on of the 
hydromassage bathtubs should be 
appl�ed as shown �n the F�gure.

• Check whether the yellow-green-earth cables bound w�th the metal parts 
placed under the hydromassage bathtubs are connected to all legs.

• The electr�cal c�rcu�t where the product w�ll be plugged �n should �nclude a 
res�dual current c�rcut breaker relay of 40A or 30mA.

• The product should be protected w�th an approp�ate ampere fuse (for Aqua 
Nano System 20 ampere, Duo Max� and Duo Soft Systems 16 ampere, for 
Aqua Max�, Aqua Soft, Aqua Soft Easy and A�r Relax System 10 ampere) and 
the amper fuse should be closed when �t �s not used.

Müdahale Kapakçığı
(m�n. 400x400 mm)

Havalandırmalı Müdahale Kapakçığı
(m�n. 400x400 mm)

Müdahale Kapakçığı
(m�n. 400x400 mm)

Havalandırmalı Müdahale Kapakçığı
(m�n. 400x400 mm)

Access W�ndow
(m�n. 400x400 mm)

Vent�lat�on and Access W�ndow
(m�n. 400x400 mm)

Access W�ndow
(m�n. 400x400 mm)

Vent�lat�on and Access W�ndow
(m�n. 400x400 mm)

Küvet�n panels�z kullanımında ya da

gömme montaj uygulamasında așağıda
bel�rt�len havalandırma ve müdahale 

If the bathtub �s used w�thout panels,
the follow�ng vent�lat�on and access
w�ndows should be appl�ed:
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 kapakçıkları �ç�n uygun yer bırakılmalıdır.

Aqua Soft Easy
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