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Căzi cu cadrul deasupra marginii



ÎNAINTE DE INSTALARE CITIȚI CU ATENȚIE TOATE INSTRUCȚIUNILE

Important
Verificați integritatea căzii la primire (în special dacă ambalajul prezintă
daune vizibile), pentru a putea face, eventual, o reclamație imediată că-
tre transportator, așa cum este prevăzut de legile în vigoare.

SE RECOMANDĂ VERIFICAREA CONDIȚIILOR DE MONTAJ, CON-
FORM INDICAȚIILOR MENȚIONATE ÎN FIȘA DE PREMONTAJ.

� Folosind mănuși de protecție, scoateți cada din ambalaj, ridicați-o
apucând-o de margini și niciodată de țevi.

� Controlați dacă există eventual defecte, îndepărtând pelicula de
protecție. Odată ce cada este montată, nu se acorda nici o ga-
ranție în caz de daune provocate de lovituri sau de abraziuni.

� Verificați fixarea tuturor colierelor (manșoanele din cau-
ciuc și țevile conductei de aer).

� Se recomandă instalarea căzii numai pe podeaua și pe pereții  finisați
(deja faiantați), aplicând silicon  între cadă și zid. 
Trebuie să fie prevăzute panouri demontabile pentru a garanta ac-
cesul la componentele electromecanice de sub cadă, precum și o ae-
risire corespunzătoare, necesară și pentru mixarea aer-apă din
timpul hidromasajului.
Aerisirea trebuie să fie asigurată, chiar dacă nu se folosesc
panourile Jacuzzi® (vezi fișa de premontaj). Panourile trebuie
să fie bine fixate; demontarea lor se face numai cu ajutorul
unei unelte speciale. 
Găurile, fantele, deschiderile și grilajele de aerisire nu tre-
buie să permită introducerea obiectelor al căror diametru es-
te de 12 mm.

Informații

Căzile Opalia și aproape toate modelele din gama Aura sunt livra-
te fără panouri în dotare.
Aura Corner 140 Wood și Aura Corner 160 Wood sunt disponibi-
le cu panouri de închidere din lemn sau acrilic. Pentru Nova Cor-
ner este disponibil numai din acrilic. Toate căzile sunt dotate cu un
cadru de finisaj deasupra marginii, care poate fi de lemn sau de
marmură,granit sau piatră: în primul caz, cadrul este asamblat în
fabrică, iar în cel de-al doilea caz, montajul diferitelor componente
trebuie efectuat la locul instalării (componentele cadrului din mar-
mură sunt demontate și sunt livrate într-un ambalaj separat).

Operațiuni preliminare (toate modelele)

� (�1) Poziționați cada la locul instalării, puneți-o pe nivel și re-
glați-o în înălțime, rotind manual picioarele (A) aflate la colțurile aces-
teia. 
NOTĂ: Pentru căzile cu cadru din marmură, granit și piatră, având în
vedere greutatea ridicată a acestuia, se recomandă efectuarea regla-
rea picioarelor înainte de montajul cadrului.

Cotele referitoare la înălțimea marginii căzii față de podea variază în
funcție de modelul căzii.
Pentru identificarea înălțimilor, consultați tabelul respectiv: cota  (H)
se referă la înălțimea planului căzii fără cadru, iar (H1) indică înălți-
mea totală, inclusiv cadrul. 
Pentru a compensa eventualele denivelări ale podelei, picioarele per-
mit o reglare cuprinsă între -0,5 și +1,5 cm.

NU MIȘCAȚI PIULIȚELE DE BLOCARE (G) ALE CADRULUI, EVI-
DENȚIATE DE O ETICHETA CU O SĂGEATĂ ROȘIE (�2) 

� (�2) Trasați pe podea, în dreptul picioarelor externe, poziția
găurilor (o singură gaură este suficientă). 
îndepărtați cada și găuriți podeaua. 
Introduceți diblurile (B), puneți la loc cada și verificați ca și picioa-
rele centrale (A1) să se sprijine bine pe podea (�1).

Montajul robinetelor 
(dacă sunt prevăzute)

Luați cutia cu kitul de accesorii, în care se află diferitele compo-
nente ale robinetelor și instrucțiunile referitoare la montaj.

NOTĂ: montajul robinetelor trebuie efectuat cu cada în afara
locului instalării și, oricum, înainte de a o fixa pe podea.

� IMPORTANT! Pentru modelele cu cadru din marmură,
granit sau piatră, urmați instrucțiunile cuprinse în capitolul
respectiv din acest manual (Variante pentru modelele cu ca-
dru din marmură, granit sau piatră”).

Racordarea  hidraulică

� Poziționați cada la locul instalării și conectați sifonul la evacuare
prin tubul flexibil. 

Nota:  Dacă a fost folosită o coloană de evacuare metalică (diferită
de cea din dotare), trebuie să o conectați la contactul echipotențial
(vezi cap. „Siguranța electrică”).

� (�3) Înainte de a fixa cada la podea, umpleţi-o cu apă la un ni-
vel de ~7 dincolo de jeturile cele mai înalte ale hidromasajului,
controlând să nu existe scurgeri; lăsaţi-o umplută timp de cel
puţin o oră.

Racordarea electrică

� Efectuați racordarea (vezi schemele electrice) între caseta elec-
trică și linia de alimentare, respectând simbolurile "L"- fază, "N"-
neutru și        - împământare; îndepărtați capacul casetei și, după
ce ați executat conexiunile, închideți cu grijă capacul și strângeți
bine protecția cablului, astfel încât să se garanteze impermeabili-
tatea sa contra jeturilor de apă.

Puneți cada sub tensiune, acționând întrerupătorul general situat
în amonte (vezi cap. "Siguranța electrică”).
În ceea ce priveşte tipul de cablu, întrerupătorul  şi tot ceea ce
se referă la racordul electric, consultaţi manualul "SCHEME
ELECTRICE"
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Montajul accesoriilor (pentru toate modelele)

� (�4 part.1) Montați prin apăsare capacul pe corpul farului (op-
țional).

� (�4 part.2)  Fixați capacul duzei de aspirație, dotat cu un inel
de etanșare „O-ring", prin intermediul șurubului respectiv.

� (�4 part.3)  Montați, prin apăsare, protecțiile pe duzele de hi-
dromasaj.

Importante: Păstrați cheia conică (C), necesară pentru demontarea
duzelor de hidromasaj.

� (�4 part.4)  La modelele prevăzute cu hidromasaj dorsal,
montați jeturile rotative.

Canelurile de sub capac trebuie să intre în marcajele respective de pe
corpul duzei.

� (�4 part.5)  Montați manetele pe pivoții regulatoarelor de aer
și împingeți-le până la refuz.
Modul de introducere al manetei se face respectând o anumită poziție
față de pivotul regulatorului de aer; nerespectarea acesteia duce la
forțarea manetei și la ruperea pivotului.

� (�4 part.6)  La modelele prevăzute cu instalaţie de igienizare,
luaţi flaconul conţinând lichidul dezinfectant şi vărsaţi-l pe gura
respectivă (consultaţi manualul "Folosirea şi întreţinerea căzilor de
hidromasaj").

� Unde este prevăzut, poziționați suportul pentru cap pe spătar.

Verificări

� Executați un ciclu de hidromasaj, verificând din nou etan-
șeitatea sistemului; acordați o atenție deosebită racordurilor hi-
draulice de alimentare și evacuare.

(�2) Goliți cada și fixați definitiv picioarele cu șuruburile (C) pe po-
dea; verificați ca și picioarele centrale (A1) să se sprijine bine pe po-
dea.

MONTAREA LUMINII PERIMETRALE
(optional)

Pentru montarea luminii perimetrale, urmaţi instrucţiunile cuprin-
se în kitul respectiv.

NOTĂ: montarea luminilor şi conexiunile electrice respective
trebuie să fie efectuate înainte de a instala panoul frontal.

Instalarea panourilor
(dacă este prevăzută)

Panouri din metacrilat:
� (�5 part.1) îndepărtați pelicula de protecție a panoului.

Aura Corner 140-160:
� (�5 part.2) Aplicați garnitura cu biadeziv (A) pe latura internă
a marginii din lemn, îndepărtând, de pe acesta din urmă, eventua-
lele urme de murdărie. 
Tăiați bucata care este în plus (part.3).  
Fixați de marginea din lemn suporturile metalice (B), prin interme-
diul celor două șuruburi autofiletante (part.4).

Nova Corner:
� (�6 part.1) Fixaţi suporturile metalice (A) pe diblurile de sub
marginea căzii, cu ajutorul celor două şuruburi autofiletante.
Suporturile metalice trebuie să fie aliniate cu marginea externă a
căzii (part.2).

Pentru toate modelele:
� (�6 part.3) Poziționați suporturile metalice (C) perpendicular
față de marginea căzii; efectuați apoi reglarea în înălțime prin in-
termediul inelului (D) (consultați desenul pentru a identifica cota
respectivă). După atingerea cotei, blocați suporturile metalice cu
piulița (E).

Notă: Nota: Reglarea în înălţime a suporturilor metalice se face referi-
tor la marginea din lemn, iar pentru Nova Corner referitor la marginea
inferioară a căzii.

� (�6 part.4-5) Apropiaţi panoul frontal de cadă, introduceţi-l
sub marginea căzii sau în gâtul marginii din lemn. Faceți să coinci-
dă orificiile aflate pe marginea inferioară a panoului cu fantele su-
porturilor metalice și aplicați apoi șuruburile cu șaibele indicate
(acționați eventual asupra suporturilor pentru a regla perpendiculari-
tatea panoului).

Ca ultimă fază, aplicați pe capul tuturor șuruburilor aflate la ve-
dere capacele din plastic, după cum se arată.

Completări (Aura Corner 140, Aura Corner 160)

� (�7 part.1) Aplicați silicon pe toată marginea, în punctele de
sprijin la perete, protejând suprafața cu bandă adezivă de hârtie
(fiți atenți să nu pătați cadrul). 

Unde este prevăzută aplicarea șipcilor de finisaj din lemn și a garnitu-
rilor (Aura Corner 140, Aura Corner 160) procedați după cum urmea-
ză:

� (�7 part.2) Tăiați șipcile la măsura respectivă, astfel încât ca-
petele vopsite ale acestora să coincidă cu colțul exterior al cadru-
lui. 
Efectuați tăierea șipcilor la 45° , pe latura care va fi poziționată spre
unghiul intern.

� (�7 part.3-4) Poziționați șipcile pe cadrul din lemn, astfel în-
cât acestea să adere cât mai mult posibil la perete; apoi, fixați-le cu
cuie din oțel (nefurnizate). 
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� (�7 part.5) Scoateți din același ambalaj al șipcilor de lemn, ce-
le două bucăți de garnitură albă cu biadeziv. îndepărtați pelicula
de protecție.

� (�7 part.6) Aplicați garnitura pe o latură, încercând să acope-
riți cât mai mult posibil fisura creată între zid și marginea căzii.

� (�7 part. A-B) Completați instalarea, aplicând cealaltă garni-
tură pe latura opusă.

Recomandări generale

JACUZZI EUROPE S.p.A. își declină orice responsabilitate în cazuri-
le în care:

Instalarea este executată de persoane necalificate și/sau neabilitate la
executarea instalației.

Nu sunt respectate regulamentele și dispozițiile legale referitoare la in-
stalațiile electrice ale clădirilor, în vigoare în statul în care este execu-
tată instalația.

Nu sunt respectate dispozițiile de instalare și de întreținere indicate în
acest manual.
Materialele utilizate pentru instalare sunt inadecvate și/sau necertificate.

Operațiunile sunt executate în mod incorect, cu riscul de a reduce gra-
dul de protecție contra jeturilor, a produce electrocutări prin contact di-
rect sau indirect sau a crea o izolare, dispersie de curent sau supraîn-
călzire anormale.

Sunt schimbate sau modificate anumite părți ale aparatului, față de ce-
le livrate; în acest caz, fabricantul nu își asumă nicio responsabilitate.

Aparatul este reparat de persoane neautorizate sau care au între-
buințat piese de schimb care nu sunt originale Jacuzzi Europe S.p.A.

Variante pentru modelele cu cadru din marmură,
granit sau piatră.

NOTĂ: având în vedere greutatea ridicată a cadrului, se recoman-
dă poziționarea căzii aproape de locul său definitiv, dar ușor înde-
părtată față de perete, pentru a ușura montajul robinetelor și al
cadrului.

Demontarea măștii de comandă (unde este prevăzută)
(Modelele cu hidromasaj)

� (�8 part.1) Deschideți caseta electrică a căzii. 

� (�8 part.2) Deșurubați din cutia de borne, cablurile măștii de
comandă. 

� (�8 part.3) Extrageți cablul din casetă. 

� (�9 part.1) De sub marginea căzii, desprindeți inelul, rotindu-l
în sens antiorar (scoateți și arcul din oțel).

� (�9 part.2) Tot de sub marginea căzii, scoateți eventualul colier
(part.2a), scoateți tubul din plastic (part.2b) și desprindeți și celălalt
inel.

� (�9 part.3) Scoateți masca de comandă din planul căzii.

Demontarea deviatorului (Aura Uno și Aura Corner 140)

� (�10 part.1) Cu ajutorul unei șurubelnițe, scoateți inelul de
oprire aflat pe arborele central.

� (�10 part.2) Deșurubați tubul metalic, rotindu-l în sens anti-
orar. Eliminați distanțierul din plastic.

� (�10 part.3) Extrageți arborele.

� IMPORTANT! Păstrați componentele deviatorului pentru re-
montarea succesivă.

Montajul comenzii coloanei de evacuare

� La modelele Aura Corner 140, Aura Corner 160 și Aura Uno
Design montajul comenzii coloanei de evacuare trebuie efectuat
înainte de a asambla diferitele componente ale cadrului.

� Pentru căzile Aura Plus și Aura Uno, montajul va trebui efectuat
după poziționarea cadrului. 

Pentru toate modelele, consultați instrucțiunile de montaj din dotarea
coloanei de evacuare.

Montajul cadrului

Este indispensabil să lucreze cel puțin două persoane, pentru a ușura
montajul și pentru a evita i eventualele lovituri care ar putea compro-
mite integritatea materialului.
Înainte de a începe montajul, asigurați-vă că suprafețele sunt curate
și degresate.



(�11) După dezambalarea cadrului, identificați ordinea de mon-
taj a diferitelor elemente, în funcție de modelul căzii ce urmează a
fi instalată.

� IMPORTANT! Respectați ordinea de montaj indicată, deoarece
fiecare element are propria sa poziție.

Elementele cadrului sunt dotate cu două încastrări diferite: cele tip
"tată" sunt poziționate mai întâi, iar apoi cele tip "mamă".

� (�12) Distribuiți adezivul (livrat) numai în punctele indicate. Po-
ziționați-l în centrul suprafeței de lipit și nu depășiți cantitatea, deoa-
rece ar putea ieși din margine și ar putea păta suprafața căzii aflată la
vedere. 

� (�11) Poziționați componenta (1) pe planul căzii. 

� (�11) Apoi, poziționați componenta (2).

� (�11) Completați asamblarea, poziționând componenta (3) și,
unde este prevăzut, ultimul element (4).

� (�13) Nivelați diferitele elemente, folosind distanțierele (de
poziționat între cadru și planul căzii). Dacă este nevoie, folosiți un
ciocan din cauciuc și acționați ușor pentru a corecta poziția.

� ATENȚIE:  poziția cadrului față de marginea căzii variază în
funcție de model. Pentru căzile Aura Corner 140, Aura Corner 160,
Opalia, Nova și Nova Corner trebuie menținută o distanță de aprox.
5 mm (�14).

În schimb, la celelalte modele, perimetrul cadrului coincide cu margi-
nea căzii.

Montajul robinetelor 
(unde este prevăzut)

Luați cutia cu kitul de accesorii, în care se află diferitele componen-
te ale robinetelor și instrucțiunile referitoare la montaj. 

Remontarea deviatorului (Aura Uno și Aura Corner 140)

� (�15 part.1) Repoziționați arborele după cum se arată. 

� (�15 part.2) Înșurubați din nou tubul metalic.

� (�15 part.3) Cu ajutorul unei șurubelnițe sau al unui clește, ri-
dicați arborele.
Repoziționați inelul de oprire.

Remontarea măștii de comandă (unde este prevăzută)
(Modele cu hidromasaj)

� (�16 part.1) Repoziționați masca de comandă pe cadrul din
marmură, în dreptul orificiilor indicate, trecând cablul-display prin
orificiul respectiv. 
Fiți atenți ca display-ul și cablul său de legătură să fie poziționate la
stânga (stând în exteriorul căzii).

� (�16 part.2) Scoateți inelul și arcul (demontate anterior) și,
după ce le-ați introdus pe cablul-display, fixați-le la racordul indi-
cat (cuplare "tip baionetă").

� (�16 part.3) Introduceți celălalt inel și arcul pe tubul cu dia-
metru mai mare (provenind de la rezervorul cu lichid dezinfectant);
introduceți apoi tubul, de sub marginea căzii, pe racordul măștii
rămas liber și fixați-l cu un colier (part.3a). Verificați ca ambele tu-
buri să fie bine fixate pe rezervor. înșurubați inelul, rotindu-l în
sens orar.

� Conectați din nou conductoarele cablului-display la cutia de
borne respectivă (consultați schemele electrice).

Poziționarea căzii

În acest moment, apropiați cada de perete și fixați picioarele de
podea. Având în vedere greutatea ridicată a căzii, se recomandă să
lucrați cu mai multe persoane. 
Continuați instalarea (consultați capitolul “Racordarea hidraulică” și
capitolele următoare) potrivit instrucțiunilor valabile pentru toate
modelele.

Completări

� (�17 part.1)  De îndată ce adezivul a făcut priză (aprox. 30-40
minute) înlăturați distanțierele poziționate anterior.

� (�17 part.2) Aplicați silicon pe toată marginea, în punctele de
sprijin la perete, protejând suprafața cu bandă adezivă de hârtie
(fiți atenți să nu pătați cadrul). 

IMPORTANT: Folosiți numai silicon de tip neutru (nu acetic).

� (�17 part.3) Pentru a evita infiltrarea murdăriei în punctele de
îmbinare a diferitelor elemente ale cadrului, se recomandă chitui-
rea rosturilor cu materiale potrivite tipologiei și culorii cadrului. Ca
alternativă, rosturile pot fi închise cu silicon neutru transparent,
protejând în prealabil cadrul cu bandă adezivă de hârtie, pentru a
nu-l păta.

� (�17 part.4) Completați instalarea, aplicând silicon pe rostul
creat între cadru și marginea căzii, fiind atenți să nu murdăriți ca-
drul.

Tratarea de protecție

După completarea montajului cadrului, în toate părțile sale, trebu-
ie aplicat pe suprafața acestuia produsul protector furnizat în do-
tare. 
Într-adevăr, marmura, ca și piatra și granitul (acesta din urmă în
măsură mai mică), sunt materiale ce pot fi ușor atacate de acizi (în-
deosebi de acidul citric) și de multe produse aflate de obicei în ba-
ie (cosmetice, uleiuri esențiale etc.).
rmați instrucțiunile din dotarea produsului protector.
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Cadrul deasupra marginii realizat 
de către client

� În cazul în care clientul se hotărăște să realizeze cadrul cu esențe
de lemn sau cu materiale diferite de cele propuse de Jacuzzi®, va tre-
bui să consulte agentul de vânzare pentru informațiile tehnice nece-
sare.

� IMPORTANT! punga cu șuruburi pentru lemn, livrată îm-
preună cu cada, folosește pentru eventuala fixare a cadrului
din lemn. Pentru poziționarea sa corectă, consultați des-
enul respectiv (�14); fixați apoi cadrul de dedesubtul
marginii căzii, folosind orificiile prezente pe metacrilat.

Pentru fixarea cadrului din marmură, granit sau piatră,
nu folosiți șuruburile din dotare, ci urmați instrucțiunile
cuprinse în capitolul "Variante pentru modelele cu cadru
din marmură, granit sau piatră”.

� Pentru  a instala cadrul pe cadă, va trebui să demontați masca
de comandă și, pentru anumite modele, deviatorul și/sau coman-
da coloanei de evacuare, urmând instrucțiunile descrise în capito-
lul “Variante pentru modelele cu cadru din marmură, granit sau pia-
tră”.

� Dacă este instalat un cadru din lemn, se recomandă aplicarea
unui material sigilant corespunzător între cadru și planul căzii, de-a
lungul întregului perimetru și în interiorul comenzilor și al robine-
telor, pentru a crea o barieră față de trecerea apei.
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JACUZZI EUROPE S.p.A.
Socio Unico

Direzione e Coordinamento
Jacuzzi Brands, Corp. (USA)

S.S. Pontebbana, km 97,200

33098 Valvasone (PN) ITALIA

Tel + 39 0434 859111• Fax + 39 0434 85278

www.jacuzzi.eu

info@jacuzzi.it

Jacuzzi UK 

Woodlands, Roydsdale Way, Euroway Trading Estate 

Bradford, West Yorkshire BD4 6SE

Tel 01274 475179 • Fax 01274 654762

www.jacuzzi.co.uk

sales@jacuzziuk.com

Jacuzzi Whirlpool GmbH

A Company of Jacuzzi Brands, Corp. (USA)

www.jacuzzi.de

info-de@jacuzzi.it

Jacuzzi France s.a.s.

ZA Le Vert Galant 23 Av. de L'Eguillette

BP 70673 Saint Ouen L'Aumône

95004 Cergy Pontoise (FRANCE)

Tél: + 33(0)1.34.40.12.60 • Fax: + 33(0)1.34.40.09.49 

info@jacuzzifrance.com

Jacuzzi Bathroom España, SL

Sociedad unipersonal
A Company of Jacuzzi Brands, Corp. (USA)

Ausias Marc, 157-159, Graner, local A

08013 Barcelona (ESPAÑA)

Tel (93) 238 5031- (93) 238 4162 • Fax (93) 238 5032 - (93) 272 2149

www.jacuzzi.eu

spagna@jacuzzi.it

Datele și caracteristicile cuprinse în acest manual nu angajează în nici un fel societatea Jacuzzi Europe S.p.A., ca-
re își rezervă dreptul de a face tpate modificările pe care le consideră oportune, fără obligația preavizului sau a
înlocuirii.
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