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Değerli müşterimiz,
Almıș olduğunuz bu ürünün, doğru ve amaca uygun kullanımını sağlayarak size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.
1- Aldığınız ürünü satıș noktamızda ve/veya adres teslimatında kolisinden çıkararak ve parçaları ile birlikte tek tek kontrol ederek 

alınız. Eksik malzeme, kırık veya hasarın tespit edilmesi durumunda en yakın Yetkili Satıcı veya Yetkili Servis'e haber veriniz. Bu 
gibi durumlarda lütfen ürünü orijinal ambalajı içinde koruyunuz.

2- Eksiksiz ve hasarsız teslim aldığınız ürüne ait Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi'ni Yetkili Satıcı'ya ONAYLATINIZ.
3- Bu kılavuzun tamamını ürünümüzü monte ettirmeden önce dikkatle okumanızı ve bir bașvuru kaynağı olarak saklamanızı 

önemle rica ediyoruz.
4- Yetkili Servis'i montaj için gerekli altyapı hazırlığını tamamladıktan sonra çağırınız.
5- Montaj, bakım ve onarım için servis ihtiyacınız olduğu takdirde;

• Satıcımızdan oturduğunuz bölgeye bakan Yetkili Servis'in telefonunu isteyiniz.
• Satıcımızın olmadığı yerlerde, kılavuz içindeki telefonlardan gerekli bilgiyi alabilirsiniz.
• Hizmet için gelen teknisyene, 'VitrA - Artema Yetkili Servisi Personel Kartı'nı sorunuz. Personel kartı olmayanları kesinlikle 

kabul etmeyiniz.
• İșlem sonunda teknisyen, detaylı ve doğru olarak, 'Hizmet Formu'nu yazmak, size imzalatmak ve bir kopyasını size vermek 

zorundadır. Lütfen 'Hizmet Formu'nu saklayınız.
• Yetkili Servislerin bazıları zaman içinde iptal edilmiș olabilir. En doğru adresi, sürekli güncellenen www.vitra.com.tr 

sitemizden ve / veya 0 850 311 70 70 ile 0532 755 75 00 numaralı danıșma hatlarımızdan öğrenebilirsiniz.
• Özel servis adı altında çalıșan ve Yetkili Servis olmayan kișilerin tespiti için yukarıdaki maddeler büyük önem tașır. Bunlara 

dikkat ediniz.
6- Satıcımız ve Yetkili Servisimiz sizin istek veya șikayetinizi gideremediği takdirde, kılavuz içindeki iletișim araçlarına müracaat 

ediniz.
Saygılarımızla,

ÜRÜNÜN GENEL ÖZELLİKLERİ
VitrA Masajlı Duș Sistemleri'nin üretiminde ana malzeme olarak en yüksek kalitede polimetilmetakrilat, yani 'akrilik' 
kullanılmaktadır. Așınma direnci yüksek olan akrilik, kolay temizlenebildiği ve mikrop barındırmadığı için tercih edilmektedir.

Akrilik insan doğasına en uygun malzemelerden birisi olarak bilinmektedir. Esnek bir yapıya sahip olan akrilik, darbelere 
karșı dayanıklılığını korumakta ve deforme olmamaktadır. Yüzeyde olușabilen en ufak bir çizik, polisaj uygulaması ile 
kolayca yok edilebilmektedir. Akrilik ürünler renk hücrelerinin homojen dağılımı sayesinde parlaklığını asla yitirmemekte ve 
yıllar geçse de ilk günkü görünümünü koruyabilmektedir.

VitrA Masajlı Akrilik Duș Sistemleri'nin üretiminde kullanılan akrilik plaklar EN 263 Akrilik Plakalar standartlarını karșılayan ve 
akrilik malzeme üretiminde önde gelen İngiliz Lucite International'dan temin edilmektedir. TÜBİTAK tarafından 
gerçekleștirilen on yıllık yașlandırma testi ile akrilik plakaların yıpranmaya ve așınmaya karșı dayanıklılığı güvence altına 
alınmıștır.

Ürünün, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 'Sanayi Mallarının Satıș Sonrası Hizmetleri' hakkındaki tebliğinde yayınlandığı 
șekilde kullanım ömrü 10 yıldır.

NAKLİYE ve TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1- Ürünler ambalaj üzerinde bulunan tașıma ve koruma ișaretlerine uygun bir șekilde tașınmalı ve yerleștirilmelidir.
2- Sandık veya karton ambalaj ile sevk edilen ürünlerin forklift ile tașınması esnasında palet uygulamasından 

faydalanılmalıdır.
3- Ürünlerin depolanması ve korunması esnasında kırılmaları önlemek amacı ile ambalajlar ișaret yönünde ve üst üste 

gelmeyecek șekilde yerleștirilmelidir.
4- Katlara tașınması amacı ile açılan ambalaj içinde bulunan ürün parçaları, kontrol edilerek ve korunaklı bir șekilde 

tașınmalıdır.
5- Ürün üzerinde bulunan koruyucu film tabakası tașıma, montaj ișlemi ve tadilat ișlemi bitmeden çıkarılmamalıdır.



Notte Masajlı Duş Sistemi

Notte Oturaklı Masajlı Duş Sistemi

Tepe duşu

Su jetleri

El duşu

Batarya

Katlanabilir 
oturma 
bölümü

Tepe duşu

Su jetleri

El duşu

Batarya
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Enjoy 02 Masajlı Duş Sistemi

Enjoy Masajlı Duş Sistemi

Gizli El duşu

M

Tepe duşu

Termostatik batarya

Gizli El duşu

Ürünün üzerine gizli el duşu, termostatik batarya, tepe duşu ve ayarlanabilir mikro duş jetlerinde oluşan 2 adet 
sırt masaj alanı bulunmaktadır.

ıdılamloadnısararab6-3ıcnısabusikedreyığacanalğabnünürÜ r. Elektrik bağlantısına gerek yoktur. Küvet ve duş

Ayarlanabilir mikro su jetleri

gizli

tekneleri üzerine kullanılabilir.
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MDS 04

 Ayarlanabilir tepe duşu

Termostatik batarya

El duşu

Ürünün üzerine el duşu, termostatik batarya, tepe duşu ve  mikro duş jetlerinde oluşan 2 adet 
sırt masaj alanı bulunmaktadır.

Sadece duş tekneleri üzerine kullanılabilir.

Mikro su jetleri

Enjoy 03 Masajlı Duş Sistemi

Tepe duşu

Termostatik batarya

Gizli El duşu

Ürünün üzerine gizli el duşu, termostatik batarya, tepe duşu ve ayarlanabilir mikro duş jetlerinden
oluşan 2 adet sırt masaj alanı bulunmaktadır.
Ürünün bağlanacağı yerdeki su basıncı 3-6 bar arasında olmalıdır. Elektrik bağlantısına gerek yoktur.

Ürünün bağlanacağı yerdeki su basıncı 3-6 bar arasında olmalıdır. Elektrik bağlantısına gerek yoktur.

Ayarlanabilir mikro su jetleri

Küvet ve duş tekneleri üzerine kullanılabilir.
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MDS 05

Ürünün üzerine el duşu, termostatik batarya, tepe duşu ve  mikro duş jetlerinde oluşan 3 adet 
sırt masaj alanı bulunmaktadır.

Küvet ve duş tekneleri üzerine kullanılabilir.

Tepe duşu

Mikro su jetleri

El duşu

Batarya

MDS 06

Ürünün üzerine el duşu, batarya, tepe duşu ve ayarlanabilir mikro duş jetlerinde oluşan 3 adet sırt masaj 
alanı bulunmaktadır.

Küvet ve duş tekneleri üzerine kullanılabilir.

Tepe duşu

Ayarlanabilir mikro su jetleriEl duşu

Batarya

Ürünün bağlanacağı yerdeki su basıncı 3-6 bar arasında olmalıdır. Elektrik bağlantısına gerek yoktur.

Ürünün bağlanacağı yerdeki su basıncı 3-6 bar arasında olmalıdır. Elektrik bağlantısına gerek yoktur.
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 mikro duş jetlerinde oluşan 3 adet sırt masaj 
alanı bulunmaktadır.

Küvet ve duş tekneleri üzerine kullanılabilir.

MDS 07

Ayarlanabilir 
tepe duşu

Ayarlanabilir 
mikro su jetleri

El duşu

Batarya

Ürünün üzerine el duşu, batarya, tepe duşu ve ayarlanabilir

MDS Move

 mikro duş jetlerinde oluşan 2 adet sırt masaj 
alanı bulunmaktadır.

Küvet ve duş tekneleri üzerine kullanılabilir.

Ayarlanabilir 
tepe duşu

Ayarlanabilir 
mikro su jetleri

El duşu

Batarya

Ürünün üzerine el duşu, batarya, tepe duşu ve ayarlanabilir

Ürünün bağlanacağı yerdeki su basıncı 3-6 bar arasında olmalıdır. Elektrik bağlantısına gerek yoktur.

Ürünün bağlanacağı yerdeki su basıncı 3-6 bar arasında olmalıdır. Elektrik bağlantısına gerek yoktur.



Dikkat Edilecek Noktalar:
• Masajlı duș sistemi montajına bașlamadan zeminde bulunan duș teknesinin veya küvetin modeline göre montaj adımları takip edilerek duș teknesi

 montajı tamamlanmıș olmalıdır.

• Masajlı Duș Sistemi, duvar karoları döșendikten ve banyodaki inșaat faaliyetleri bittikten sonra monte edilmelidir. 

• Duvar gönyede olmalıdır.

• Masajlı Duș Sistemi ile ilgili teknik ölçüler, ürün ile birlikte verilen Teknik Bilgiler Föyü’nde yer almaktadır.

• Ürünün bağlanacağı yerdeki su basıncı 3-6 bar arasında olmalıdır.

• Garanti Belgesi ve Kullanım Kılavuzu ürün ile birlikte verilen poșet içerisindedir.

MASAJLI DUŞ SİSTEMLERİ MONTAJ ADIMLARI

1- Duvar askı lamaları montaj yüksekliğinde ayarlanır. Alt ve üst bölümdeki lamaların ara mesafeleri Ürün Teknik Bilgiler 
Föyü’nde gösterilen ölçülere uygun olacak șekilde ayarlanmalıdır.

2- Askı lamaların üzerindeki deliklerin içinden duvar seramikleri üzeri ișaretlenir.

3-4 İșaretlenen noktalar 10 mm’lik dübele göre delinir ve dübellenir.

5- Masajlı Duș Sistemi duvar bağlantıları montaja hazır 
hale geldikten sonra, daha önceden hazırlanmıș 
sıcak ve soğuk su bağlantı yerlerinin uygunluğu 
kontrol edilir.

6- Sıcak ve soğuk su bağlantılarının yapılması için 
masajlı duș sisteminin arkasında bulunan flexible 
hortumlar kullanılır.

7- Su sızdırmazlığı kontrol edildikten sonra Masajlı Duș 
Sistemi duvar askı lamalarına yukarıdan așağıya 
doğru takılır.

 Masajlı Duș sistemi montajı tamamlandıktan sonra 
istenirse Küvet veya Duș Teknesi üzerine uygun bir 
kabin monte edilir.
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KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR ve ÇÖZÜMLERİ
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DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR!
• Akrilik, asit ve alkalilere karșı dayanıklıdır. Ancak, kompakt sisteminize kuru temizlemede kullanılan organik eriyikleri, boya 

çıkarıcı maddeleri, aseton ve diğer solventleri temas ettirmeyiniz.
• Yanan sigarayı üründen uzak tutunuz.
• Montaj ișleminden sonra banyo içerisindeki inșaat faaliyetleri devam edecek ise, masajlı duș sisteminin üzerindeki koruyucu 

ince film tabakasını çıkartmayınız ve ürüne tam koruma uygulayınız.

Akrilik Kısımlarının Temizliği
• Ürünü kullandıktan sonra hemen sonra sıvı bir banyo temizleyicisi veya kireç çözücü, yumușak bir bez ve ılık su kullanarak 

temizleyiniz. Aksi takdirde erimeyen sabun ürünleri, kirler ve kireçli su, akrilik üzerinde ince bir tabaka olușturur ve 
temizlenmesi güçleșir.

• Ürünün temizliğinde tuz ruhu, așındırıcı / toz deterjan ve toz ihtiva eden krem deterjan, arap sabunu ve sert/çizici temizlik 
süngeri kullanmayınız.

• Ürünün kullanılan tüm krom aksamlar sökülebilir durumdadır. Așırı kireçli su kullanımı sonucunda zamanla olușabilecek 
korozyonu önlemek için bu aksamların ayda bir defa sökülüp, kireç çözücü maddeler kullanılarak temizlenmesi önerilmektedir. 
Bu ișlem 'Masajlı Küvetlerin Bakımı' bölümünde gösterilmiștir.

Tepe Duşu, El Duşu ve Sırt Jetlerinin Temizliği
Tepe ve el dușlarında ve sırt jetlerinde kireç birikimine karșı kolay temizleme özelliğine sahip esnek fıskiyeler bulunmaktadır. Belirli 
aralıklarla yumușak bir bez veya el ile bu noktalar sağa sola oynatılarak kireç birikimlerini temizleyebilirsiniz.

Not: Tavsiye edilen maksimum sıcaklık 38 derecedir.

1- Su açma ve kapama fonksiyonu
 a. Suyu açmak için yönlendirici kolu yukarı kaldırılır. Yukarı kaldırma miktarı 

akan suyun șiddetini belirler.
 b. Kolun sağa-sola çevrilmesi ile fonksiyon seçilir.
2- Sıcaklık ayarının yapılması
 c. Termostatik mikser üzerindeki sıcaklık değerleri 20°C ile 50°C 

arasındadır. Bu değerler rakam ile gösterilmiștir. İstenen sıcaklık değeri 
gövde üzerindeki siyah çizgiye denk getirilir. Sıcaklık, volanın "saat 
yönünün tersine" çevrilmesi ile arttırılır. Tavsiye edilen maksimum sıcaklık 
38°C'dir.

 d. Daha yüksek sıcaklığa geçmek için volan üzerindeki pime bastırılarak, 
derece göstergesi çevrilir.

Termostatik Batarya Kullanımı (Enjoy Masajlı Duş Sistemi İçin) 
Termostatik batarya ile istenilen sıcaklık ayarlandıktan sonra yıkanma süresince aynı derecede kalması sağlanmaktadır.

MDS 04 ve Enjoy 02 Masajlı duș sisteminde de batarya grubu içindeki Termostatik mikser benzer fonksiyon ile çalıșmaktadır. 
İstenilen sıcaklığa gelmesi için termostatik mikser döndürülür.



Ion Fresh Kullanımı ( Notte Masajlı Duş Sistemi İçin)

İon Fresh Teknolojisi elektrik ile çalışmaktadır. Ürün montajı öncesinde elektrik tesisatının hazırlanmış olması
gerekmektedir.

Not: Evde elektrik şalterinin kapanması gerektiği durumlarda ürün fonksiyonunu yerine getiremeyecektir.

İon Fresh Faydaları:
  Tozların duvarlara yapışmasını ve astım hastaları için şok toz ataklarının önüne geçer.
  Virüsleri yok eder.
  Bakterileri yok eder.
  Alerjenleri deaktive eder.
  Hayvan kokularını yok eder.
  Küf oluşumunu önlemeye yardımcı olur.



GARANTİ ŞARTLARI

BU BELGEYİ SAKLAYINIZ.

Üretici veya İthalatçı Firmanın:
Unvanı: Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San ve Tic. A.Ş. 
Adresi: Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No.7 Kat.5 34394
Levent-İstanbul-Türkiye
Telefonu: 0212 371 74 32
Faks/İnternet: www.intema.com.tr
e-posta: mert.karasu@eczacibasi.com.tr
Yetkilinin İmzası:  
Firmanın Kaşesi:

Satıcı Firmanın:

Unvanı: 

Adresi: 

Telefonu: 

Faks: 

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası: 

Firmanın Kaşesi:

1. Garanti süresi 2 yıldır. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar. Teslim tarihi faturada gösterilen tarihtir.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer 

alan; 
 a-Sözleşmeden dönme,
 b-Satış bedelinden indirim isteme,
 c-Ücretsiz onarılmasını isteme,
 ç-Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan “ücretsiz onarım hakkını” seçmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı; başka herhangi bir ad altında hiçbir 

ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Malın garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için 
gereken azami sürenin aşılması durumunda, Tüketici Kanunu’nun 11 inci maddesinde yer alan haklardan birini talep edebilir. Satıcı, 
üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda; 

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan 
talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen 
sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya 
bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.

 Malın arızasının 20 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer 
özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. 

 Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
8. Malın kullanma kılavuzunda yer alan ve “Depolama, Nakliye, Montaj ve Kullanımda Dikkat edilecek Konular” hususlara aykırı 

kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
9. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici 

işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
• Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak yöntemin belirlenmesi,değiştirilecek parçaların seçimi tamamen kuruluşumuza aittir.
• Ürün üzerinde, kuruluşumuz Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. dışında herhangi bir tadilat yapıldığı takdirde bu garanti 

hükümden düşer.
• Verilen garanti, ürün kullanım kılavuzunda yeralan hususlara uyulduğu ve garanti şartlarında belirtilen, müşteriye düşen görev ve 

sorumluluklar eksiksiz yerine getirildiği sürece geçerlidir.
10. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve 

Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.

Adres : Büyükdere Cd. Ali Kaya Sk. No: 7 Kat: 5
  34394 Levent / İstanbul / Türkiye

SERVİS ve MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Danışma Hattı : 0532 755 75 00 / 0850 311 70 70

Malın

GARANTİ BELGESİ

Cinsi : Masajlı Duş Sistemleri
Markası : VitrA
Modeli : Tüm modeller için geçerlidir

Garanti Süresi : 2 YIL
Azami Tamir Süresi : 20 iş günü
Bandrol ve Seri No :




