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KULLANMA KILAVUZU

WATERWAY MARKALI
HİDROMASAJ SİSTEMLİ AKRİLİK KÜVETLER,

HİDROMASAJ SİSTEMLİ KOMPAKT KABİNLER, 
HİDROMASAJ SİSTEMLİ ŞOKDUŞLAR' A AİT
KULLANIM ve BAKIMLA İLGİLİ TALİMATLAR

BAHAMA ATLANTIC HAWAII FLORIDA SACRAMENTO
MICHIGAN BOSTON SAN DIEGO BEVERLY HILLS NEW JERSEY
GATEWAY QUEEN SUNSET HOLLYWOOD CHEYENNE
MANHATTAN IOWA RIVIERA BROOKLYN MINNESOTA
TOPEKA OCEAN SIDE VICTORIA LAKEWOOD SANTA FE 
ALBANY WASHINGTON CORAL VIRGINIA RUSSEL
NASSAU PINE BAY SEATLE LEXINGTON OREGON
TAMPA UTAH KENTUCKY SANFORD RIVERSIDE
ERIE CLEVELAND TROY PERRY MIRAMAR
RENO WACO COZUMEL LORAIN VERMONT
ROSS CHICAGO AKRON ARKANSAS BALTIMOR
LAGOON DOTHAN RICHMOND BLUE LAKE GULFPORT
ILLIONIS LINCOLN BABYLON ROCKFORD MARYLAND
LODİ TUSCON MEMPHIS NEBRASKA MADISON
WICHITA OXNARD SIOUX AVON BELLE
BAYTOWN TORONTO ELMIRA TULSA SUNRISE
WESTON COAST CLAIRE CALIFORNIA SPRING
CANCUN DEL REY JASPER ACAPULCO VISTA
OHIO DAKOTA FAIR LOGAN TEXAS
MEXICO YUKON SALINAS DUNCAN COSY
GROVE NICE



YUKARIDAKİ MODELLER İÇİN GEÇERLİDİR

Sayın Müşterimiz …
Bu kılavuzda, ürünümüzden daha uzun süre ve daha sorunsuz yararlanabilmeniz 
için, bazı tavsiye ve önerilerimizi bulacaksınız. Sizlerden bu uyarılarımızı dikkate 
almanızı rica ediyoruz. Unutmayınız ki; satın aldığınız ürünün sağlıklı kullanımı, 
garanti kapsamından çıkmaması ve ekonomik ömrünün uzun olması, tavsiye ve 
önerilerimizi yerine getirmeniz ile mümkün olacaktır. 

Sağlık ve mutluluk dileklerimizle … 

Taşıma ve nakliye;
• Hortum, kablo ve paneller taşıyıcı değildir, hortum ve kablolar yerinden oynayabilir, 

paneller kırılabilir. Ürünü bu kısımlardan tutarak taşımayınız, taşıma esnasında 
merdiven, küpeşte, kapı pervazı gibi yerlere çarptırmayınız. 

Bakım, onarım, kullanım ile ilgili dikkat edilecek hususlar;
• İnşaat faaliyetlerinin devam ettiği ortamlardaki olumsuz koşullardan ürünü 

koruyunuz. İçine veya üzerine harç, tuğla, alçı benzeri maddeler veya kürek, çekiç, 
keser gibi yüzeye zarar verebilecek sert cisimler koymayınız. 

• Ürünü darbeden, sert cisimler ile temastan, kırılma, delinme, çizilme gibi 
hasarlardan koruyunuz. İçerisine sert tabanlı bot, ayakkabı, terlik vb. ile girmeyiniz. 
Yüzeyinde oluşabilecek, derin olmayan çizikleri, 1200 no su zımparası ile giderip, 
oto pastası ile polisaj yapabilirsiniz. 

• Yakınında kaynak, lehim, boya yaparken zarar gelmesini önleyici tedbirler alınız. 
Kromajlı parçalar kimyasal yapısı gereği kireç buharından etkilenmektedir. Plastik 
boya, badana, fayans derz dolgusu vb. işler yapılan ortamın kapı ve pencerelerini 
açık bırakıp havalandırınız. 

• Aşırı ısıdan ve soğuktan ürünü koruyunuz. Taşınabilir ısıtıcılar, katalitik, soba gibi 
ısı üreten cihazlara yaklaştırmayınız. +5 dereceden daha soğuk veya + 50 
dereceden daha sıcak su koymayınız. Su haricindeki sıvılar ile kullanmayınız. 

• Ürün içerisinde metal cisimler uzun süre kaldığında paslanarak, ürün yüzeyinde pas 
izi bırakabilir. İçine veya üzerine metal cisimler bırakmayınız. 

• Paspas, oto brandası, kilim, perde, tül, spor ayakkabısı vb. eşyaları yıkamak vb. 
üretiliş maksadı dışında kullanmayınız. Yük koymayınız. 

• Hidromasaj ve buhar sistemlerini kesinlikle susuz çalıştırmayınız. Sistem çalışırken 
su seviyesi en az jetlerden 5 cm. yukarıda olmalıdır. 

• Nuzil çıkışlarını ve emiş süzgecini kapatarak hidromasaj sistemini çalıştırmayınız. 
Spa’larınızın ahşap kısımlarını devamlı olarak su ile temas ettirmeyiniz.

• Can güvenliği açısından ürünün yakınında, su sıçrayabilecek mesafede ya da buhar 
yoğunlaşabilecek bölümlerde; açık elektrik tesisatı, priz, lamba anahtarı, saç 



kurutma makinesi, radyo vb. bulunmamalıdır. Kullanım süresi dışında kaçak akım 
rölesi kapalı tutulmalıdır.

• Kalp, şeker, astım, böbrek ve tansiyon hastalarının çok uzun sürelerde, yüksek 
vibrasyonda, aşırı sıcak suda veya buharda hidromasaj yapmaları sakıncalı olabilir. 
Eğer böyle bir rahatsızlığınız varsa hidromasaj seans sürelerini ve aralıklarını 
mutlaka doktorunuzla görüşerek belirleyiniz.

• Hidromasaj için ideal su ısısı 37 C derecedir. Banyo suyuna ilave edilen bitki özleri 
ve aromatik esanslı losyonlar hidromasajın faydalarını arttırır.

Temizlik;
• Periyodik olarak ayda bir defa, emiş süzgeci deliklerinin ve troplenin açık olduğunu 

kontrol ediniz, varsa saç kılı vb. maddeleri temizleyiniz. 

• Haftada bir defa sıvı deterjan ile yıkayıp, durulayınız. Temizlikte sadece sıvı 
deterjan kullanınız. Mekanik temizleyiciler, bulaşık teli, toz vim, tuz ruhu, asit, tiner, 
solvent vb. maddeler ile temizlemeyiniz. 

• Kromajlı kısımları çamaşır suyu ile ovmayınız. Her banyodan sonra banyo suyunu 
boşaltarak, ürünü temiz su ile doldurulup, hidromasaj sistemini üç dakika çalıştırıp, 
ürünü durulayınız. 

Montaj;
• Montaj işlemini yetkili servislerimize ya da ehliyetli tesisatçılara, ürün ambalajının 

içindeki montaj kılavuzuna uygun biçimde yaptırınız. Aksi durumda can güvenliğiniz 
tehlikeye düşebilir. 

• Montaj sırasında ürüne el aleti, musluk, batarya vb. ağır cisimler düşürmeyiniz, 
hasar vermeyiniz. 

• Ölçü değiştirmek, yerine sığdırmak vb. amaçlarla kesmeyiniz, delmeyiniz. Montaj 
işlemi bittikten sonra 24 saat süre ile oynatmayınız, kullanmayınız. 

• Koruyucu folyoyu ve ürün üzerindeki uyarı etiketlerini çıkarmak için bıçak, ıspatula 
gibi aletlerle kazımayınız, sıcak su ile yumuşatarak çıkarınız. 

• Herhangi bir arıza meydana geldiğinde sadece yetkili servislere müdahale ettiriniz. 
Orijinal haricinde yedek parça kullanmayınız.

• Yetkili servis arıza tespiti için ürün mahalline geldiğinde, siz ya da bir yakınınız 
yetkili servise refakat etmeli, yapılacak işleme onay vermelidir. Arıza, üretimden 
kaynaklanıyor ve garanti süresi bitmemiş ise; garanti şartlarına göre ürün onarılır. 
Garanti süresi bitmiş veya arıza kullanım hatasından kaynaklanmışsa; arıza tespit 
ücreti ödemeniz gerekmektedir. Bu esnada yetkili servis size onarım ücretini bildirir, 
onay verdiğiniz takdirde ürün onarılır. 

• Ürünün Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 10 yıldır.



Ürün ile ilgili teknik ve diğer özellikler;
• Şebeke basıncı ile çalışan hidromasaj sistemlerinde, etkin masaj alabilmek için su 

basıncı 3-6 bar olmalıdır. Şebeke basıncının 3 bar'dan az olması durumunda 
hidromasajın etkisi azalır, 6 bar'dan fazla olması durumunda, sistem zarar görür.

• Ürünü besleyen elektrik voltajı sabit 220 volt olmalıdır. Değişken voltajda kullanım 
veya ani voltaj değişiklikleri sisteme zarar verir.

• Sistem içerisinde bulunan ısıtıcı, ürün içindeki suyu ısıtmak amaçlı değildir. Sıcak 
su combi, boyler vs. cihazlarla elde edilip, ürüne doldurulur. Isıtıcı ürün içerisindeki 
sıcak suyun soğuma süresini geciktirmeye yarar. 

• SPA’lardaki filtrasyon sistemi biyolojik arıtma yapmamaktadır. Sadece suyun yüzey 
kesimindeki toz, yaprak vs. yabancı maddelerin filtrasyonunu sağlar. Ancak 
elektronik kumandaya bağlı olan dezenfekte tankına dezenfektan sıvısı 
konulduğunda, sistem belli aralıklarla suyu dezenfekte eder. Ayrıca ozonatör de 
dezenfektasyon sağlar.

Ürün ölçüleri;
HİDROMASAJ SİSTEMLİ AKRİLİK KÜVETLER                             :  
BAHAMA 228x228 h:94
ATLANTIC 221x214 h:79
HAWAII 203x137 h:68
FLORIDA 213x111 h:76
SACRAMENTO 180x153 h:55
MICHIGAN 185x138 h:69
BOSTON 182x115 h:63
SAN DIEGO 184x102 h:63
BEVERLY HILLS 170x100x80 h:55
NEW JERSEY 170x99x80 h:63
GATEWAY / QUEEN 150x100x70 h:55
SUNSET 150x150 h:55
HOLLYWOOD 140x140 h:55
CHEYENNE 135x135 h:55
MANHATTAN 130x130 h:55
IOWA 120x120 h:55
RIVIERA 110x110 h:55
BROOKLYN 180x90 h:55
MINNESOTA 180x80 h:55
TOPEKA 175x75 h:55
OCEAN SIDE 170x80 h:55
VICTORIA 170x70 h:55
LAKEWOOD 160x80 h:55
SANTA FE / ALBANY 160x70 h:55
WASHINGTON / CORAL 151x81 h:55
VIRGINIA / RUSSEL 150x70 h:55
NASSAU 140x80 h:55
PINE BAY / SEATLE 140x70 h:55
LEXINGTON 130x80 h:55
OREGON / TAMPA 130x70 h:55
UTAH / KENTUCKY 120x80 h:55



SANFORD 120x70 h:55
RIVERSIDE 105x85x80 h:53
ERIE / CLEVELAND 110x80 h:55
TROY / PERRY 110x70 h:55
MIRAMAR / RENO / WACO / COZUMEL 120x90 h:43
LORAIN 120x120 h:43
VERMONT 110x110 h:43
ROSS / CHICAGO / AKRON / ARKANSAS 100x100 h:43
BALTIMOR 90x90 h:43
LAGOON 160x80 h:43
DOTHAN / RICHMOND 160x70 h:43
BLUE LAKE / GULFPORT 151x81 h:43
ILLIONIS / LINCOLN 150x70 h:43
BABYLON 140x80 h:43
ROCKFORD / MARYLAND 140x70 h:43
LODİ 130x80 h:43
TUSCON / MEMPHIS 130x70 h:43
NEBRASKA / MADISON 120x80 h:43
WICHITA 120x70 h:43
OXNARD / SIOUX 110x80 h:43
AVON / BELLE 110x70 h:43
BAYTOWN 105x70 h:43
TORONTO / ELMIRA 100x100 h:43
TULSA 100x80 h:43
SUNRISE / WESTON 90x80 h:43
COAST / CLAIRE 90x70 h:43

HİDROMASAJ SİSTEMLİ KOMPAKT KABİNLER                            :  
CALIFORNIA 135x135 h:215
SPRING 120x120 h:215
CANCUN 110x110 h:215
DEL REY / JASPER 120x90 h:215
ACAPULCO / VISTA 100x100 h:215
OHIO / DAKOTA 90x90 h:215

HİDROMASAJ SİSTEMLİ ŞOK DUŞLAR                                            :  
FAIR / LOGAN 180x50
TEXAS / MEXICO / YUKON / SALINAS 150x50
DUNCAN / COSY / GROVE / NICE 150x42

Üretici :
EMEK YAPI MARKET İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ
İslambey cad. No.24  Eyüp-İstanbul
Tel : 444 36 35
www.emekinsaat.net     

Yetkili Servis : 
WATERWAY BANYO ÜRÜNLERİ SAN.LTD.ŞTİ.
Eski Edirne Asf.Habibler Fenertepe Askeri Radar Mevkii No:17
G.O.Paşa / İstanbul
Tel: 0212 683 85 85
www.waterway.com.tr

http://www.waterway.com.tr/
http://www.emekinsaat.net/

