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WWAARRUUNNKKII  GGWWAARRAANNCCJJII

1. Gwarancja jest udzielana pod warunkiem zainstalowania i u˝ytkowania
wanny z systemem hydromasa˝u w zgodzie z instrukcjà monta˝u i obs∏ugi.
Okres gwarancji na systemy hydromasa˝u wynosi 24 miesiàce od daty 
nabycia jednak nie d∏u˝ej ni˝  30 miesi´cy od daty wystawienia karty gwaran-
cyjnej przez RUBEN DESIGN Sp. z o.o.
Klient traci uprawnienia gwarancyjne, jeÊli uszkodzenia powsta∏y na skutek:

- nieprawid∏owego pod∏àczenia do instalacji elektrycznej i b∏´dów monta˝u
- zanieczyszczeƒ dysz i ssaka
- osadów wytràcajàcych si´ z u˝ytkowanej wody
- stosowania niew∏aÊciwych Êrodków czyszczàcych
- nieautoryzowanych napraw
- u˝ytkowania wanny niezgodnego z zaleceniami instrukcji
- uszkodzeñ mechanicznych
- uszkodzeƒ sieci energetycznej lub obni˝enia napi´cia elektrycznego.

2. Reklamacje prosimy zg∏aszaç w miejscu zakupu wanny lub serwisie 
Ruben Design Sp. z o.o.
3. Wady b´dà usuni´te bezp∏atnie w ciàgu 30 dni u Klienta poprzez napraw´ 
lub wymian´ uszkodzonych elementów. Gwarancja nie obejmuje ˝arówek. 
4. Uszkodzenia nieobj´te gwarancjà sà naprawiane na koszt Klienta, 
który ponosi równie˝ koszty dojazdu serwisanta.
5. Karta gwarancyjna musi byç wype∏niona w dniu wydania wanny i wa˝na 
jest tylko z rachunkiem, Êwiadectwami kontroli technicznej i pod∏àczenia wanny.
6. Po ukoƒczeniu naprawy serwisant wype∏nia, a Klient podpisuje 
protokó∏ naprawy gwarancyjnej.
7. Firma RUBEN DESIGN nie wydaje duplikatu karty gwarancyjnej.
8. PODPIS PT KLIENTA NA KARCIE “B” GWARANCJI OZNACZA, ˚E KLIENT ZGADZA
SI¢ NA WARUNKI GWARANCJI.

UU WW AA GG AA !! PPRROOSSIIMMYY  PPTT  KKLLIIEENNÓÓWW  OO  ZZAAPPEEWWNNIIEENNIIEE    DDOOSSTT¢¢PPUU    DDOO
WWSSZZYYSSTTKKIICCHH  UURRZZÑÑDDZZEE¡¡  HHYYDDRROOMMAASSAA˚̊UU..  PPRROODDUUCCEENNTT  NNIIEE  ZZWWRRAACCAA
KKOOSSZZTTÓÓWW  ZZWWIIÑÑZZAANNYYCCHH  ZZ  NNAAPPRRAAWWÑÑ  OOBBUUDDOOWWYY    WWAANNNNYY    WW
PPRRZZYYPPAADDKKUU  JJEEJJ  UUSSZZKKOODDZZEENNIIAA..





RUBEN DESIGN sp. z o.o.
51-505 Wroc∏aw, 
ul. W´glowa 1
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INSTRUKCJA MONTAŻU 

DDAANNEE  TTEECCHHNNIICCZZNNEE  WWAANNNNYY  ZZ  HHYYDDRROOMMAASSAA˚̊EEMM

data produkcji      piecz´ç producenta



WWYYMMAAGGAANNIIAA  OOGGÓÓLLNNEE

�� TTrraannssppoorrtt::  Wanny z systemami hydromasa˝u dostarczane sà do Klienta 
w specjalnie przygotowanych opakowaniach. Po rozpakowaniu nale˝y
sprawdziç, czy wanna nie zosta∏a uszkodzona podczas transportu i czy posia-
da kompletne wyposa˝enie. Wann´ wolno przenosiç trzymajàc za jej kraw´dzie
lub za metalowe ramy stela˝a. 
NNiieeddoozzwwoolloonnee  jjeesstt  ttrrzzyymmaanniiee  zzaa  rruurryy  ii   eelleemmeennttyy  ssyysstteemmuu..  
PPrrzzeedd  uurruucchhoommiieenniieemm  pprroossiimmyy  oo  zzaappoozznnaanniiee  ssii ´́   zz  iinnssttrruukkccjjàà  oobbss∏∏uuggii..

�� IInnssttaallaaccjjaa  wwooddnnaa  ii  ooddpp∏∏yywwoowwaa powinna byç wykonana standardowo, zgodnie
z przepisami. Wanna mo˝e byç zasilana z baterii Êciennej lub montowanej 
na kraw´dzi wanny. 
DDeezzyynnffeekkccjjaa  zzaassiillaannaa  jjeesstt  zz  ooddzziieellnneeggoo  pprrzzyy∏∏ààcczzaa  bboocczznneeggoo  zziimmnneejj  wwooddyy  11//22””..  
�� UUWWAAGGAA;;  pprrzzyy∏∏ààcczzee  wwooddyy  ddoo  ddeezzyynnffeekkccjjii  mmuussii  zznnaajjddoowwaaçç  ssii´́  ww  ∏∏aazziieennccee  
ww  oobbrryyssiiee  wwaannnnyy  ppoonnii˝̋eejj  jjeejj  ggóórrnneeggoo  bbrrzzeegguu

Na przy∏àczu wody do dezynfekcji zamontowany jest zawór elektromagnetyczny
otwierajàcy si´ aauuttoommaattyycczznniiee  ppoo  kkààppiieellii  i kontrolowany przez czujnik poziomu
wody w wannie oraz sitko zamontowane w korpusie zaworu po stronie dop∏ywu
wody które chroni uk∏ad przed zanieczyszczeniem. Okresowo nale˝y sprawdzaç
stan zanieczyszczenia sitka, oczyszczaç je lub ewentualnie wymieniç.



MMOONNTTAA˚̊  WWAANNNNYY
�� Po rozpakowaniu nale˝y sprawdziç stan wanny i kompletnoÊç systemu hydromasa˝u,
przeczytaç instrukcj´ monta˝u i zapoznaç si´ ze Êwiadectwem kontroli technicznej. 
PPrroodduucceenntt  nniiee  zzwwrraaccaa  kkoosszzttóóww  zzwwiiààzzaannyycchh  zz  wwyymmiiaannàà  ggllaazzuurryy  ww  pprrzzyyppaaddkkuu  jjeejj
uusszzkkooddzzeenniiaa  ww  cczzaassiiee  mmoonnttaa˝̋uu..

11..Przed zamontowaniem wanny nale˝y wczeÊniej przygotowaç odprowadzenie wody
do kanalizacji. Nale˝y tak˝e zwróciç uwag´ na wypoziomowanie pod∏ogi, na której
b´dzie ustawiona wanna.

22..Wann´ ustawiç we w∏aÊciwym miejscu. Regulujàc nó˝ki
stela˝u dok∏adnie jà wypoziomowaç przy pomocy poziomni-
cy. Poziomnic´ nale˝y po∏o˝yç na kraw´dziach wanny (nigdy
nie k∏aÊç poziomnicy na dno wanny) ((rryyss.. 11)). Wann´ nale˝y 
regulowaç w miejscu docelowym a wszystkie nó˝ki powinny 
stabilnie staç napod∏o-dze. Nast´pnie blokujemy nó˝ki 
nakr´tkami kontrujàcymi.

33.. Na dwóch przylegajàcych Êcianach odrysowaç
kraw´dzie wanny ((rryyss.. 22--33aa)).
44.. Do Êcian przymocowaç dwie drewniane listwy
podporowe (nie wyst´pujà w zestawie monta˝owym)
((rryyss.. 44)). D∏ugoÊç listew podporowych powinna 
byç krótsza o 50mm od brzegów wanny. 
55..Na koƒcach listew podporowych przykr´ciç 
do Êciany 2 wieszaki ((rryyss.. 55--66aa)).Postawiç wann´ 
w przewidzianym miejscu mocujàc jà do Êciany na
wieszakach. Zalaç wann´ wodà i pokryç sylikonem
szczelin´ mi´dzy Êcianà a kraw´dzià wanny
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PPoodd∏∏ààcczzeenniiee  ddoo  ssiieeccii  eelleekkttrryycczznneejj

mo˝e wykonaç tylko instalator posiadajàcy aktualne uprawnienia elektryczne. Wanna powinna
byç pod∏àczona do sieci zasilajàcej w sposób trwa∏y, tzn. bez u˝ywania wtyczek i gniazdek. Do
zacisków ochronnych nale˝y doprowadziç przewody ∏àczàce szyn´ po∏àczeƒ wyrównawczych w
∏azience. Po ukoƒczeniu instalacji instalator powinien wykonaç pomiary izolacji obwodów zasilajà-
cych i skutecznoÊç ochrony przeciwpora˝eniowej wanny. Cz´Êci systemu pracujàce pod napi´ciem
230 V nie mogà byç dost´pne podczas u˝ytkowania wanny. Firma Ruben Design zaleca
sprawdzanie skutecznoÊci ochrony przeciwpora˝eniowej przynajmniej raz do roku. PPoo  zzaakkooƒƒcczzee--
nniiuu  ppoodd∏∏ààcczzeenniiaa  wwaannnnyy  ddoo  ssiieeccii  eelleekkttrryycczznneejj  iinnssttaallaattoorr  mmuussii    wwyyppee∏∏nniiçç    ÊÊwwiiaaddeeccttwwoo  ppoodd∏∏ààcczzeenniiaa..

SSpprraawwddzzeenniiee  sszzcczzeellnnooÊÊccii  wwaannnnyy
Wann´ nale˝y nape∏niç wodà powy˝ej poziomu po∏o˝enia dysz wodnych i odczekaç oko∏o 45
minut, a nast´pnie na ok. 20 minut uruchomiç system, aby sprawdziç jego dzia∏anie. 
��   WWaannnn´́  mmoo˝̋nnaa  iinnssttaalloowwaaçç  ttrrwwaallee  ttyyllkkoo  ppoo  ddookkoonnaanniiuu  uuddaanneejj    pprróóbbyy  sszzcczzeellnnooÊÊccii..

OOBBUUDDOOWWYYWWAANNIIEE  WWAANNNNYY  --  ddwwaa  ssppoossoobbyy::
1. poprzez zabudow´ indywidualnà (p∏ytki ceramiczne, panele, itp.).
2. za pomocà zdejmowanej obudowy z tworzywa (w ofercie RUBENDESIGN) gotowej do mon-
ta˝u. Oferowane sà obudowy do wanien naro˝nych i prostokàtnych (jedno- lub dwuboczne)
Obudowy do wanien prostokàtnych nale˝y montowaç w/g do∏àczonej instrukcji.
Obudowy do wanien naro˝nych montujemy w/g schematów ‘’detal A” lub “detal B”. 
W przypadku nierównych Êcian, obudow´ mo˝na na bocznych kraw´dziach ostro˝nie dociàç pi∏kà
do metalu lubostrym no˝em. Do drewnianych klocków  znajdujàcych si´ pod kraw´dzià wanny
nale˝y przymocowaç blaszki zaciskowe, a do dwóch Êrodkowych przykr´ciç metalowe podpory ze
stopkami do poziomowania. Gór´ obudowy wcisnàç pomi´dzy metalowe zaciski i brzeg wanny.
Ponownie sprawdziç wypoziomowanie wanny.

 



UU˚̊YYTTKKOOWWAANNIIEE - PP iiee ll ´́ggnnaacc jjaa   ssyyss tteemmuu  ii   wwaannnnyy  //   ddrroobbnnee  nnaapprraawwyy
�� Przed wypuszczeniem wody nale˝y usunàç zanieczyszczenia mogàce powodowaç blokad´
otworów w pokrywie ssaka.
�� Po kàpieli ciep∏à wcià˝ powierzchni´ wanny nale˝y wytrzeç mi´kkà Êciereczkà lub gàbkà zwil˝onà
∏agodnym Êrodkiem myjàcym, pozbawionym elementów Êciernych lub ˝ràcych i sp∏ukaç wodà. 
�� Elementy osprz´tu nale˝y czyÊciç tak jak wann´.
�� Osady soli wapniowych mo˝na usuwaç tylko za pomocà rozcieƒczonego octu.
�� Unikaç stycznoÊci wanny z lakierami kosmetycznymi, otwartym p∏omieniem, zapalonym
papierosem lub Êrodkami zawierajàcymi aceton.
�� Zarysowania (nie wi´ksze ni˝ 0,2mm) mo˝na usunàç szlifujàc powierzchni´ papierem Êciernym
wodnym w kolejnoÊci od nr 800 do 2000, a˝ do usuni´cia uszkodzeƒ. Po tej czynnoÊci w celu
uzyskania po∏ysku nale˝y polerowaç powierzchni´ szlifowanà pastà polerskà u˝ywanà do polerowa-
nia powierzchni lakierowanych np. Tempo, Farecla G3.

DDee zz yy nn ff ee kk cc jj aa

JJeeÊÊllii  ssyysstteemm  nniiee  ppoossiiaaddaa  aauuttoommaattyycczznneejj  ddeezzyynnffeekkccjjii,,  nnaallee˝̋yy::
��   nape∏niç wann´ wodà, dolaç 100-250 ml p∏ynu dezynfekcyjnego, w∏àczyç system na 1 cykl -20 minut. 
��   opró˝niç wann´ i ponownie nape∏niç czystà wodà, a nast´pnie na 20 minut uruchomiç system.

KKoonnsseerrwwaacc jjaa
Co miesiàc lub gdy zauwa˝alny jest spadek ciÊnienia wody w systemie, nale˝y oczyÊciç pokryw´ ssaka,
zawór spustowy przelewu i dysze wodne. 

� Dzia∏a aauuttoommaattyycczznniiee po kàpieli. Pami´taç
nale˝y tylko o umiejscowieniu w pojemniku
tabletki dezynfekcyjnej. Roztwór powsta∏y w
pojemniku przep∏ukuje  pomp´, uklad rur i dysz,
usuwa osady i nieczystoÊci biologiczne.
System automatycznej dezynfekcji mo˝na
w∏àczyç lub wy∏àczyç przyciskiem “pompa”.
Systemy hydromasa˝u Ruben Design posiadajà
automatyczne osuszanie ciep∏ym powietrzem
uk∏adu powietrznego. Jego efektywnoÊç
mo˝na zwi´kszyç przez zastosowanie
dmuchawy z ozonatorem (opcja).

PRZY¸ÑCZE WODY 
i ELEKTROZAWÓR

DYSZA WODNA

P¸UKANIE
POMPY

ZZaabbuuddoowwaa  iinnddyywwiidduuaallnnaa
�� Zapewniç dost´p do wszystkich elementów systemu hydromasa˝u poprzez otwory rewizyjne.
�� Zaleca si´ wykonaç obudow´ wysuwanà spod wanny w formie jednolitej konstrukcji wykonanej np. 

z ramy aluminiowej i p∏yt budowlanych oklejonych glazurà lub w ostatecznoÊci zapewniç mo˝liwoÊç wyj   
mowania wanny do góry.

�� Zachowaç 3 mm  szczelin´ pomi´dzy wannà a Êcianà. Szczelin´ po monta˝u (przy nape∏nionej wannie) 
nale˝y wype∏niç silikonem lub silikonowà taÊmà uszczelniajàcà i pozostawiç z wodà w wannie 
do ca∏kowitego utwardzenia.

�� OO  cczzyymm  nnaallee˝̋yy  ppaammii´́ttaaçç::
1.  przewidzieç otwór rewizyjny do pod∏àczenia syfonu o wielkoÊci min. 20  x  40  cm 
2. urzàdzenia i przewody po∏àczeniowe chroniç przed zabrudzeniem zaprawà  lub klejami
3. systemy powietrzne wymagajà  kratki wentylacyjnej o wymiarach co najmniej  15 x 15 cm, s
4. zapewniç wentylacj´ urzàdzeƒ i przestrzeni pod wannà

RUBENPURRUS UK¸AD BBEEZZOOBBSS¸̧UUGGOOWWEEJJ DDEEZZYYNNFFEEKKCCJJII
POJEMNIK NA
TABLETK¢ DEZYNFEKCYJNÑ



regulator 
dop∏ywu powietrza

pojemnik 
z nasycajàcymi

estrami

∏àcznik z systemem wodnym

HHYYDDRROOMMAASSAA˚̊  --  WWEELLLLNNEESSSS

JJ aa kk   dd zz ii aa ∏∏ aa   hh yy dd rr oo tt ee rr aa pp ii aa ??
Masa˝ wodny, podobnie jak d∏onie masa˝ysty, masuje i uciska poszczególne cz´Êci
cia∏a i zakoƒczenia nerwowe. Rozluênia napi´cie mi´Êniowe, wzmaga ukrwienie,
uj´drnia i odpr´˝à skór´ oraz tkanki podskórne, przyspiesza spalanie z∏ogów. 
W kombinacji z masa˝em powietrznym i powietrzem  atmosferycznym, ∏àczàcym
si´ z wodà przez uk∏ad regulatora powietrza, wzmacnia swe oddzia∏ywanie
poprzez tzw. kàpiel pere∏kowà. Miliony p´cherzyków powietrza, delikatnie masujà-
cych skór´, poprawiajà jej nasycenie w tlen i neutralizujà potencja∏ energetyczny.
Poprawie ulega krà˝enie krwi i wydolnoÊç uk∏adu limfatycznego. Istotnym 
elementem terapii jest temperatura, którà kontroluje si´ poprzez nieustanny op∏yw
wody wokó∏ cia∏a i cyfrowo sterowane urzàdzenie grzewcze. Dodatni wp∏yw ma
równie˝ ciÊnienie hydrostatyczne, które wyrównuje ciÊnienie p∏ynów w tkankach
i odcià˝a mi´Ênie szkieletowe oraz uk∏ad kostny. 
LLaammppyy  PPhhii ll iippss ’’aa   //   ggeenneerraattoorr   oozzoonnuu spe∏nia funkcje dezynfekcyjne, nie
pozostawia produktów ubocznych.

BBEEZZPPIIEECCZZNNYY  ii  WWYYDDAAJJNNYY  SSYYSSTTEEMM
TTEERRAAPPIIII  ZZAAPPAACCHHOOWWEEJJ:
równomiernie rozprowadza czàstki 
aromatów w wodzie co przeciwdzia∏a
podra˝nieniom skóry i dróg odde-
chowych oraz chroni pow∏ok´ akry-
lowà wanny przed uszkodzeniami.

RUBENAroma

RUBENCOLOURS:
� CCOOLLOOUURRSSLUX - wiàzka 40diód.
� CCOOLLOOUURRSSOPTIMA wiàzka 25diód
� sterowanie poprzez panele hydromasa˝y 

UWAGA: opis w dalszej cz´Êci instrukcji lluubb
� niezale˝ny panel sterujàcy RUBENCOLOURS;

UWAGA: dok∏adny opis w odzielnej instrukcji
� kontrola okresu pulsacji Êwiat∏a 
� kontrola czasu Êwiecenia kolorów
� indywidualny dobór sekwencji 
� mo˝liwoÊç zastosowaƒ we wn´trzach, kabinach, saunach
� 100 000 godzin bezobs∏ugowej, bezg∏oÊnej pracy
� wodoszczelnoÊç, bryzgoszczelnoÊç
� niski pobór mocyÂÂWW
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CCYYFFRROOWWOO  SSTTEERROOWWAANNEE  SSYYSSTTEEMMYY HHYYDDRROOMMAASSAA˚̊UU RRUUBBEENN  DDEESSIIGGNN

HHYYDDRROOTTEERRAAPPIIAA  ZZ    DDYYSSZZAAMMII  SSZZAAMMPPAA¡¡SSKKIIMMII  --  RUBEN Champagne

� woda; wydostaje si´ pod kàtem 45
o
zwi´ksza 

szerokoÊç strumienia masa˝u i intensyfikuje 
jego odzia∏ywanie
� rozbija du˝e bàble powietrza na miliony 
drobniutkich, pog∏´bia przenikanie tlenu
w g∏àb skóry, wzmaga proces oczyszczania 
� intensywnoÊç, “g´stoÊç’’ i si∏a pobudza zmys∏y,
daje przyjemne uczucie niewa˝koÊci, odpr´˝a kr´-
gos∏up i uk∏ad mi´Êniowy.
� o 50% zwi´ksza dzia∏ania aromaterapii
� do systemów LE MONDChampagne montowane sà sterowniki MAXUS, REXUS i NEOS

PPIILLOOTT  ZZDDAALLNNEEGGOO  SSTTEERROOWWAANNIIAA  SSYYSSTTEEMMAAMMII  MMAAXXUUSS  II  RREEXXUUSS  //ooppccjjoonnaallnnyy//

11..OONN//OOFFFF SSYYSSTTEEMMUU  WWOODDNNEEGGOO//  
PPOOWWIIEETTRRZZNNEEGGOO

22..PPRRZZYYCCIISSKKII  MMOOCCYY  PPOOMMPPYY//DDMMUUCCHHAAWWYY
--  ZZMMNNIIEEJJSSZZAANNIIEE
--  ZZWWII¢¢KKSSZZAANNIIEE

33..PPRRZZYYCCIISSKK  TTRRYYBBUU  SSIINNUUSSOOIIDDAALLNNEEGGOO  
PPRRAACCYY  PPOOMMPPYY  //  DDMMUUCCHHAAWWYY
�kkrróóttkkii  nnaacciisskk; w∏àcz/wy∏àcz funkcji 

44..PPRRZZYYCCIISSKK  TTRRYYBBUU  PPUULLSSAACCYYJJNNEEGGOO  
PPRRAACCYY  DDMMUUCCHHAAWWYY //  PPOOMMPPYY

�kkrróóttkkii  nnaacciisskk; w∏àcz/wy∏àcz funkcji 

55..PPRRZZYYCCIISSKK  CCZZAASSUU KK……PPIIEELLII  --  TTIIMMEERR

66..PPRRZZYYCCIISSKK  OOÂÂWWIIEETTLLEENNIIAA  PPOODDWWOODDNNEEGGOO  
lub ÂÂWWIIAATT¸̧OOTTEERRAAPPIIII
�dd∏∏uu˝̋sszzee  >>33  sseekk..  pprrzzyyttrrzzyymmaanniiee;;
wy∏àczenie Êwiat∏oterapii



PPOOWWEERRSSTTRREEEEMM // TTUURRBBOO--AAIIRR  //  RREEGGUULLAATTOORR  PPOOWWIIEETTRRZZAA  //

DDIIOODDYY  --  SSTTAANNYY  SSYYGGNNAALLIIZZAACCYYJJNNEE

1. W∏àczenie do sieci energetycznej; dioda przycisku pompy/dmuchawy - Êwiecenie ciàg∏e 
o najni˝szym poziomie jasnoÊci.

2. System aktywny po nape∏nieniu wanny do odpowiedniego poziomu wody - Êwiecenie  
ciàg∏e o wysokiej jasnoÊci.

3. Oczekiwanie na nalanie wody do poziomu aktywacji systemu - Êwiecenie przerywane  
(b∏ysk ok. 0,3 sek./2 sek. przerwa) o wysokiej jasnoÊci. 
System powietrzny aktywowany jest przez dolny czujnik, a system wodny przez górny 
czujnik poziomu wody.

4.Praca systemu - Êwiecenie ciàg∏e o wysokiej jasnoÊci.
5. Praca pulsacyjna systemu - Êwiecenie przerywane (miganie) od wysokiej do najni˝szej   

jasnoÊci o cz´stotliwoÊci 2 sek.
6. Funkcja automatyczna dezynfekcji/osuszania - Êwiecenie przerywane (miganie) 

od wysokiej jasnoÊci do wygaszenia o cz´stotliwoÊci 1 sek.

�� UUWWAAGGAA:: Dzia∏anie diod w panelach sterujàcych systemami wodnymi i powietrz-
nymi jest analogiczne. Diody Êwiecà dwoma poziomami jasnoÊci - bardzo niskim ii
wysokim. WyÊwietlacz LED pokazuje aktualnà temperatur´ wody w wannie 
oraz aktualnie ustawiony czas kàpieli (od momentu uaktywnienia si´ systemu,
które nast´puje po nape∏nieniu wanny do odpowiedniego poziomu wody). Czas syg-
nalizowany jest poprzez Êwiecenie punktów w lewym górnym i prawym dolnym rogu
wyÊwietlacza. Temperatura wyÊwietlana jest bez tych punktów. Zmiany pokazywania
si´ obu informacji nast´pujà wg schematu: 10 sek. - temperatura wody,  3 sek. - czas
pracy systemu.

�� UUWWAAGGAA::  DDiiooddaa  cczzaassuu  jjeesstt  ww∏∏ààcczzoonnaa  ww  cchhwwiillii  wwyyÊÊwwiieettllaanniiaa  iinnffoorrmmaaccjjii  oo  cczzaassiiee  pprraaccyy
ssyysstteemmuu  lluubb  ppooddcczzaass  jjeeggoo  uussttaawwiiaanniiaa..  FFuunnkkccjjee  aauuttoommaattyycczznnee  ttoo  ooddppoowwiieeddnniioo::
oossuusszzaanniiee  ddllaa  ssyysstteemmuu  ppoowwiieettrrzznneeggoo  ii  ddeezzyynnffeekkccjjaa  ddllaa  ssyysstteemmuu  wwooddnneeggoo..

Jest elementem systemu wodnego; s∏u˝y do wzbogacenia wody o czàstki tlenu i
wzmocnieniu strumieni masa˝u. W systemie MAXUS  zainstalowany jest uk∏ad
PPOOWWEERRSSTTRREEEEMM /dodatkowa dmuchawa w∏àczona w system wodny/ lub TTUURRBBOO--AAIIRR /w
mniejszych modelach wanien/, wykorzystujàcy wysokociÊnieniowy strumieƒ powietrza
generowany przez dmuchaw´ systemu powietrznego. W obu uk∏adach si∏´ stru-
mienia mo˝na kontrolowaç cyfrowo z panela sterujàcego. W przypadku regulatora
powietrza strumieƒ kontrolowany jest pokr´t∏em.



typ basic

RUBEN-NEOSDIGITAL

11..  PPRRZZYYCCIISSKKII    SSYYSSTTEEMMUU    WWOODDNNEEGGOO//PPOOWWIIEETTRRZZNNEEGGOO
a) SYSTEM AKTYWNY
�kkrróóttkkii  nnaacciisskk; w∏àcz/wy∏àcz pracy systemu
�dd∏∏uu˝̋sszzee  >>33  sseekk..  pprrzzyyttrrzzyymmaanniiee;; przejÊcie do trybu 
pracy pulsacyjnej z cz´stotliwoÊcià 3,5 /3,5 sek.

b) SYSTEM NIEAKTYWNY /BRAK WODY W WANNIE/
�kkrróóttkkii  nnaacciisskk; wy∏àczenie aktywnej tu˝ po kàpieli 
utomatycznej dezynfekcji lub osuszania
�dd∏∏uu˝̋sszzee  >>33  sseekk..  pprrzzyyttrrzzyymmaanniiee;; uruchomienie funkcji 
automatycznych np. po d∏ugim okresie nieu˝ywania systemu

22..  PPRRZZYYCCIISSKK  CCZZAASSUU
a) SYSTEM AKTYWNY
�ppiieerrwwsszzyy  kkrróóttkkii  nnaacciisskk;; wyÊwietlenie 
czasu potrzebnego do zakoƒczenia 
pracy systemu. JeÊli nacisk nastàpi
akurat w chwili wyÊwietlania 
czasu, jest on nierozpoznawany 
przez system (zmiany ustawieƒ 
czasu podczas pracy systemu 
poprzez ka˝dy ponowny krótki nacisk 
w odst´pach nie d∏u˝szych ni˝ 3 sek.) 
�kkrróóttkkii  nnaacciisskk;; zmiana czasu krokiem
5 min. w przedziale od 5 do 30 min.

33..  PPRRZZYYCCIISSKK  OOÂÂWWIIEETTLLEENNIIAA  PPOODDWWOODDNNEEGGOO
lub ÂÂWWIIAATT¸̧OOTTEERRAAPPIIII

a) SYSTEM AKTYWNY dla oÊwietlrnia halogenowego
�kkrróóttkkii  nnaacciisskk;; w∏àcz/wy∏àcz
�dd∏∏uu˝̋sszzee  >>33  sseekk..  pprrzzyyttrrzzyymmaanniiee;; przejÊcie do trybu 
pracy pulsacyjnej z cz´stotliwoÊcià 3,5/3,5 sek.  

b) SYSTEM AKTYWNY dla Êwiat∏oterapii
�kkrróóttkkii  nnaacciisskk;; w∏àczenie zmiany kolorów
�kkrróóttkkii  nnaacciisskk  ddrruuggii;; zatrzymanie/wybór koloru
�dd∏∏uu˝̋sszzee  >>33  sseekk..  pprrzzyyttrrzzyymmaanniiee;; wy∏àczenie Êwiat∏oterapii

UWAGA; Êwiat∏oterapia moêe pracowaç bez wody



typ basic

RUBEN-TITANDIGITAL

11..  PPRRZZYYCCIISSKK    SSYYSSTTEEMMUU    WWOODDNNEEGGOO
a) SYSTEM AKTYWNY
�kkrróóttkkii  nnaacciisskk;; w∏àcz/wy∏àcz pracy systemu
�dd∏∏uu˝̋sszzee  >>33  sseekk..  pprrzzyyttrrzzyymmaanniiee;; przejÊcie do trybu 
pracy pulsacyjnej z cz´stotliwoÊcià 3,5/3,5 sek.

b) SYSTEM NIEAKTYWNY
�kkrróóttkkii  nnaacciisskk; wy∏àczenie aktywnej tu˝ po kàpieli 

utomatycznej dezynfekcji
�dd∏∏uu˝̋sszzee  >>33  sseekk..  pprrzzyyttrrzzyymmaanniiee;; uruchomienie funkcji 
dezynfekcji np. po d∏ugim okresie nieu˝ywania 
systemu(opcja)

2. PPRRZZYYCCIISSKK  CCZZAASSUU
a) SYSTEM AKTYWNY
�ppiieerrwwsszzyy  kkrróóttkkii  nnaacciisskk;; wyÊwietlenie 
czasu potrzebnego do zakoñczenia pracy 
systemu. JeÊli nacisk nastàpi akurat 
w chwili wyÊwietlania czasu, jest on 
nierozpoznawany przez system 
(zmiany ustawieñ czasu podczas pracy 
systemu poprzez ka˝dy ponowny krótki 
nacisk w odst´pach nie d∏u˝szych ni˝ 3 sek.) 
�kkrróóttkkii  nnaacciisskk;; zmiana czasu krokiem
5 min. w przedziale od 5 do 30 min.

33..  PPRRZZYYCCIISSKK  OOÂÂWWIIEETTLLEENNIIAA  PPOODDWWOODDNNEEGGOO
lub ÂÂWWIIAATT¸̧OOTTEERRAAPPIIII

a) SYSTEM AKTYWNY dla oÊwietlrnia halogenowego
�kkrróóttkkii  nnaacciisskk;; w∏àcz/wy∏àcz
�dd∏∏uu˝̋sszzee  >>33  sseekk..  pprrzzyyttrrzzyymmaanniiee;; przejÊcie do trybu 
pracy pulsacyjnej z cz´stotliwoÊcià 3,5/3,5 sek.  

b) SYSTEM AKTYWNY dla Êwiat∏oterapii
�kkrróóttkkii  nnaacciisskk;; w∏àczenie zmiany kolorów
�kkrróóttkkii  nnaacciisskk  ddrruuggii;; zatrzymanie/wybór koloru
�dd∏∏uu˝̋sszzee  >>33  sseekk..  pprrzzyyttrrzzyymmaanniiee;; wy∏àczenie Êwiat∏oterapii



REXUS, REXUS Champagn, REXUS LLeeMMoonnddee

RUBEN-REXUSDIGITAL  typ maxus

11..  PPRRZZYYCCIISSKKII    SSYYSSTTEEMMUU    PPOOWWIIEETTRRZZNNEEGGOO
a) SYSTEM AKTYWNY
�11--yy  kkrróóttkkii  nnaacciisskk; w∏àcz pomp´ i dmuchaw´ POWERSTREEM
�22--yy  kkrróóttkkii  nnaacciisskk; wy∏àcz dmuchaw´ POWERSTREEM /

kiedy kierujemy strumieƒ wody tylko na   
dysze szampaƒskie w systemach Champagne 

�33--yy  kkrróóttkkii  nnaacciisskk; wy∏àcz pomp´ 
b) SYSTEM NIEAKTYWNY
�kkrróóttkkii  nnaacciisskk; wy∏àczenie aktywnej tu˝ po kàpieli 
utomatycznego osuszania
�dd∏∏uu˝̋sszzee  >>33  sseekk..  pprrzzyyttrrzzyymmaanniiee;; uruchomienie  osu-
szania np. po d∏ugim okresie nieu˝ywania systemu

33..  PPRRZZYYCCIISSKK  MMOOCCYY  DDMMUUCCHHAAWWYY  
MOC USTAWIONA DOMYÂLNIE 
NA POZIOMIE 8. ZAKRES 1-12
�kkrróóttkkii  nnaacciisskk; pokazanie poziomu mocy 8. 
Kropka w lewym górnym rogu wyÊwietlacza 
Êwieci sygnalizujàc tryb ustawiania mocy, 
ka˝de kolejne naciÊni´cie powoduje 
zmniejszanie mocy do minimalnej pracy 
systemu i nast´pnie zwi´kszanie mocy. 
D∏u˝sze przytrzymanie - zmiana 
kierunku ustawiania mocy.

44..  PPRRZZYYCCIISSKK  SSIINNUUSSOOIIDDAALLNNEEGGOO  
II  PPUULLSSAACCYYJJNNEEGGOO  TTRRYYBBUU  PPRRAACCYY  DDMMUUCCHHAAWWYY
�kkrróóttkkii  nnaacciisskk  ppiieerrwwsszzyy; w∏àczenie funkcji sinusoidy
DDrruuggii kkrróóttkkii  nnaacciisskk  --  w∏àczenie pulsacji. Funkcje 
w∏àczane sà naprzemiennie. NaciÊni´cie klawisza 
mocy powoduje wy∏àczenie funkcji i powrót 
do poziomu 8.

55..  PPRRZZYYCCIISSKK  CCZZAASSUU  PPRRAACCYY  
HHYYDDRROOMMAASSAA˚̊UU      ((TTIIMMEERR))
a) SYSTEM AKTYWNY
�ppiieerrwwsszzyy  kkrróóttkkii  nnaacciisskk;; wyÊwietlenie czasu 
potrzebnego do zakoƒczenia pracy systemu. 
JeÊli nacisk nastàpi akurat w chwili wyÊwietlania 
czasu, jest on nierozpoznawany przez system 
(zmiany ustawieƒ czasu podczas pracy systemu   
poprzez ka˝dy ponowny krótki nacisk 
w odst´pach nie d∏u˝szych ni˝ 3 sek.) 
�kkrróóttkkii  nnaacciisskk;; zmiana czasu krokiem 5 min. 
w przedziale od 5 do 30 min.

REXUSAXIS
�pprrzzyycciisskkii  ttrryybbuu  pprraaccyy    ii  mmooccyy
rroozzddzziieelloonnee,,  
ppoozzoossttaa∏∏ee  aannaallooggiicczznnee  
ddoo  wweerrssjjii  ooppiissaanneejj  ppoowwyy˝̋eejj



66..  PPRRZZYYCCIISSKKII    SSYYSSTTEEMMUU  WWOODDNNEEGGOO
a) SYSTEM AKTYWNY  �kkrróóttkkii  nnaacciisskk ; w∏àcz/wy∏àcz pracy systemu

b) SYSTEM NIEAKTYWNY  �kkrróóttkkii  nnaacciisskk; wy∏àczenie aktywnej tu˝ po kàpieli 
utomatycznej dezynfekcji 

�dd∏∏uu˝̋sszzee  >>33  sseekk..  pprrzzyyttrrzzyymmaanniiee;; uruchomienie 
dezynfekcji np. po d∏ugim okresie nieu˝ywania systemu

77..  PPRRZZYYCCIISSKK  MMOOCCYY  PPOOMMPPYY  
MOC USTAWIONA DOMYÂLNIE NA POZIOMIE 8. ZAKRES 1-12

�kkrróóttkkii  nnaacciisskk; pokazanie poziomu mocy 8. Kropki wyÊwietlaczy migajà 
sygnalizujàc tryb ustawiania mocy, ka˝de kolejne naciÊni´cie powoduje zmniejszanie mocy do

minimalnej pracy systemu i nast´pnie zwi´kszanie mocy. 
D∏u˝sze przytrzymanie - zmiana kierunku ustawiania mocy

88..  PPRRZZYYCCIISSKK  SSIINNUUSSOOIIDDAALLNNEEGGOO  II  PPUULLSSAACCYYJJNNEEGGOO  TTRRYYBBUUPPRRAACCYY  PPOOMMPPYY
� kkrróóttkkii  nnaacciisskk  ppiieerrwwsszzyy; w∏àczenie funkcji  sinusoidalnej, kkrróóttkkii  nnaacciisskk  ddrruuggii; w∏àczenie inter-

wa∏u, Funkcje w∏àczane sà naprzemiennie.  
NaciÊni´cie klawisza mocy powoduje wy∏àczenie funkcji i powrót do poziomu 8.

99..  33..  PPRRZZYYCCIISSKK  OOÂÂWWIIEETTLLEENNIIAA  PPOODDWWOODDNNEEGGOO  lub ÂÂWWIIAATT¸̧OOTTEERRAAPPIIII
a) SYSTEM AKTYWNY dla oÊwietlrnia halogenowego

�kkrróóttkkii  nnaacciisskk;; w∏àcz/wy∏àcz
�dd∏∏uu˝̋sszzee  >>33  sseekk..  pprrzzyyttrrzzyymmaanniiee;; przejÊcie do trybu pracy pulsacyjnej 

z cz´stotliwoÊcià 3,5/3,5 sek.  
b) SYSTEM AKTYWNY dla Êwiat∏oterapii
�kkrróóttkkii  nnaacciisskk;; w∏àczenie zmiany kolorów

�kkrróóttkkii  nnaacciisskk  ddrruuggii;; zatrzymanie/wybór koloru
�dd∏∏uu˝̋sszzee  >>33  sseekk..  pprrzzyyttrrzzyymmaanniiee;; wy∏àczenie Êwiat∏oterapii

RUBEN-REXUSChampagne
SSYYSSTTEEMM  HHYYDDRROOMMAASSAA˚̊UU  WWOODDNNOO--SSZZAAMMPPAA¡¡SSKKIIEEGGOO

w∏àcza si´ poprzez urchomienie pompy i dmuchawy oraz skierowanie
rozdzielaczem strumienia wody na uk∏ad dysz szampaƒskich

dysze szampaƒskie

dysze shiatsu i
dysze masa˝u  stóp

rozdzielacz

•- w systemie LeMONde nie wyst´puje

Super dysze boczne 



typ maxus

RUBEN-KENZODIGITAL
11..  PPRRZZYYCCIISSKKII    SSYYSSTTEEMMUU    WWOODDNNEEGGOO  
a) SYSTEM AKTYWNY
�kkrróóttkkii  nnaacciisskk; w∏àcz/wy∏àcz pracy systemu

b) SYSTEM NIEAKTYWNY / BRAK WODY W WANNIE/
�kkrróóttkkii  nnaacciisskk; wy∏àczenie aktywnej tu˝ po kàpieli utomatycznej dezynfekcji 
�dd∏∏uu˝̋sszzee  >>33  sseekk..  pprrzzyyttrrzzyymmaanniiee;; uruchomienie dezynfekcji 
np. po d∏ugim okresie nieu˝ywania systemu

22..  PPRRZZYYCCIISSKKII  MMOOCCYY  PPOOMMPPYY  --  ZZWWII¢¢KKSSZZAANNIIEE//ZZMMNNIIEEJJSSZZAANNIIEE
MOC USTAWIONA DOMYÂLNIE NA POZIOMIE 8.  ZAKRES 1-12
�kkrróóttkkii  nnaacciisskk; pokazanie poziomu mocy 8. 
Kropka w lewym górnym rogu wyÊwietlacza Êwieci 
sygnalizujàc tryb ustawiania mocy, ka˝de kolejne 
naciÊni´cie powoduje zwi´kszenie/zmniejszenie 
mocy do poziomu max./min.

33..  PPRRZZYYCCIISSKK  TTRRYYBBUU  
SSIINNUUSSOOIIDDAALLNNEEGGOO  PPRRAACCYY  PPOOMMPPYY
�kkrróóttkkii  nnaacciisskk; w∏àcz/wy∏àcz funkcji 

44..  PPRRZZYYCCIISSKK  TTRRYYBBUU  PPUULLSSAACCYYJJNNEEGGOO  
PPRRAACCYY  PPOOMMPPYY
�kkrróóttkkii  nnaacciisskk; w∏àcz/wy∏àcz funkcji 

55..  PPRRZZYYCCIISSKK  CCZZAASSUU
a) SYSTEM AKTYWNY
�ppiieerrwwsszzyy  kkrróóttkkii  nnaacciisskk;; wyÊwietlenie czasu potrzebnego 
do zakoƒczenia pracy systemu. JeÊli nacisk nastàpi akurat w chwili 
wyÊwietlania czasu, jest on nierozpoznawany przez system (zmiany 
ustawieƒ czasu podczas pracy systemu poprzez ka˝dy ponowny 
krótki nacisk w odst´pach nie d∏u˝szych ni˝ 3 sek.) 
�kkrróóttkkii  nnaacciisskk;; zmiana czasu krokiem 5 min. w przedziale od 5 do 30 min.

66..  PPRRZZYYCCIISSKK  OOÂÂWWIIEETTLLEENNIIAA  PPOODDWWOODDNNEEGGOO  lub ÂÂWWIIAATT¸̧OOTTEERRAAPPIIII
a) SYSTEM AKTYWNY dla oÊwietlrnia halogenowego
�kkrróóttkkii  nnaacciisskk;; w∏àcz/wy∏àcz
�dd∏∏uu˝̋sszzee  >>33  sseekk..  pprrzzyyttrrzzyymmaanniiee;; przejÊcie pracy pulsacyjnej z cz´stotliwoÊcià 3,5 /3,5 sek.  

b) SYSTEM AKTYWNY dla Êwiat∏oterapii
�kkrróóttkkii  nnaacciisskk;; w∏àczenie zmiany kolorów
�kkrróóttkkii  nnaacciisskk  ddrruuggii;; zatrzymanie/wybór koloru
�dd∏∏uu˝̋sszzee  >>33  sseekk..  pprrzzyyttrrzzyymmaanniiee;; wy∏àczenie Êwiat∏oterapii



typ maxus

RUBEN-AJAXDIGITAL
11..  PPRRZZYYCCIISSKKII  SSYYSSTTEEMMUU  PPOOWWIIEETTRRZZNNEEGGOO
a) SYSTEM AKTYWNY
�kkrróóttkkii  nnaacciisskk; w∏àcz/wy∏àcz pracy systemu

b) SYSTEM NIEAKTYWNY / BRAK WODY W WANNIE/
�kkrróóttkkii  nnaacciisskk; wy∏àczenie aktywnej tu˝ po kàpieli 
utomatycznego osuszania
�dd∏∏uu˝̋sszzee  >>33  sseekk..  pprrzzyyttrrzzyymmaanniiee;; uruchomienie  osuszania
np. po d∏ugim okresie nieu˝ywania systemu

22.. PPRRZZYYCCIISSKKII  MMOOCCYY  DDMMUUCCHHAAWWYY
--  ZZWWII¢¢KKSSZZAANNIIEE//ZZMMNNIIEEJJSSZZAANNIIEE

MOC USTAWIONA DOMYÂLNIE NA POZIOMIE 8. ZAKRES MOCY 1-12
�kkrróóttkkii  nnaacciisskk; pokazanie poziomu mocy 8. 
Kropka w lewym górnym rogu wyÊwietlacza Êwieci 
sygnalizujàc tryb ustawiania mocy, ka˝de kolejne 
naciÊni´cie powoduje zwi´kszenie/zmniejszenie 
mocy do poziomu max./min.

33..  PPRRZZYYCCIISSKK  TTRRYYBBUU  
SSIINNUUSSOOIIDDAALLNNEEGGOO  PPRRAACCYY  DDMMUUCCHHAAWWYY
�kkrróóttkkii  nnaacciisskk; w∏àcz/wy∏àcz funkcji 

44..  PPRRZZYYCCIISSKK  TTRRYYBBUU  PPUULLSSAACCYYJJNNEEGGOO  
PPRRAACCYY  DDMMUUCCHHAAWWYY
�kkrróóttkkii  nnaacciisskk; w∏àcz/wy∏àcz funkcji 

55..  PPRRZZYYCCIISSKK  CCZZAASSUU
a) SYSTEM AKTYWNY
�ppiieerrwwsszzyy  kkrróóttkkii  nnaacciisskk;; wyÊwietlenie czasu potrzebnego 
do zakoƒczenia pracy systemu. JeÊli nacisk nastàpi akurat w chwili wyÊwietlania c
zasu, jest on nierozpoznawany przez system (zmiany ustawieƒ czasu podczas pracy 
systemu poprzez ka˝dy  ponowny krótki nacisk w odst´pach nie d∏u˝szych ni˝ 3 sek.) 
�kkrróóttkkii  nnaacciisskk;; zmiana czasu krokiem 5 min. w przedziale od 5 do 30 min.

66..  PPRRZZYYCCIISSKK  OOÂÂWWIIEETTLLEENNIIAA  PPOODDWWOODDNNEEGGOO  lub ÂÂWWIIAATT¸̧OOTTEERRAAPPIIII
a) SYSTEM AKTYWNY dla oÊwietlrnia halogenowego
�kkrróóttkkii  nnaacciisskk;; w∏àcz/wy∏àcz
�dd∏∏uu˝̋sszzee  >>33  sseekk..  pprrzzyyttrrzzyymmaanniiee;; przejÊcie do trybu 
pracy pulsacyjnej z cz´stotliwoÊcià 3,5/3,5 sek.  

b) SYSTEM AKTYWNY dla Êwiat∏oterapii
�kkrróóttkkii  nnaacciisskk;; w∏àczenie zmiany kolorów
�kkrróóttkkii  nnaacciisskk  ddrruuggii;; zatrzymanie/wybór koloru
�dd∏∏uu˝̋sszzee  >>33  sseekk..  pprrzzyyttrrzzyymmaanniiee;; wy∏àczenie Êwiat∏oterapii



WWYYÂÂWWIIEETTLLAACCZZ  PPRROOGGRRAAMMÓÓWW  PPRROOWELLNESS, regulacji oÊwietlenia

DDEEZZYYNNFFEEKKCCJJAA

WWYYBBÓÓRR  PPRROOGGRRAAMMÓÓWW  PPRROOwellness

PPRRAACCAA  IINNTTEERRWWAA¸̧OOWWAA  SSYYSSTTEEMMUU  WWOODDNNEEGGOO

ZZWWII¢¢KKSSZZAANNIIEE  MMOOCCYY  PPOOMMPPYY
ii  ddmmuucchhaawwyy PPOOWWEERRSSTTRREEEEMM

WW¸̧ÑÑCCZZ//WWYY¸̧ÑÑCCZZ  
(masa˝ wodny)

WWYYÂÂWWIIEETTLLAACCZZ  
temperatury wody,
godziny, mocy 
pompy (z kropkà 
w lewym górnym
rogu) i okresu funkcji
sinusa i interwa∏u

ZZMMNNIIEEJJSSZZAANNIIEE  MMOOCCYY  
PPOOMMPPYY  ii  ddmmuucchhaawwyy
PPOOWWEERRSSTTRREEEEMM

PPRRAACCAA  SSIINNUUSSOOIIDDAALLNNAA  
PPOOMMPPYY  ii  ddmmuucchhaawwyy
PPOOWWEERRSSTTRREEEEMM

UUAAKKTTYYWWNNIIAANNIIEE  UUSSTTAAWWIIAANNIIAA  
CCZZAASSUU  RRZZEECCZZYYWWIISSTTEEGGOO

PPOODDWWOODDNNEE  OOÂÂWWIIEETTLLEENNIIEE
lub ÂÂWWIIAATT¸̧OOTTEERRAAPPIIAA

OOSSUUSSZZAANNIIEE

WW¸̧ÑÑCCZZ//WWYY¸̧ÑÑCCZZ    PPRROOGGRRAAMMÓÓWW  
PPRROOwellness 

PPRRAACCAA  IINNTTEERRWWAA¸̧OOWWAA  
SSYYSSTTEEMMUU  PPOOWWIIEETTRRZZNNEEGGOO

ZZWWII¢¢KKSSZZAANNIIEE  
MMOOCCYY  DDMMUUCCHHAAWWYY

WW¸̧ÑÑCCZZ//WWYY¸̧ÑÑCCZZ  
(masa˝ powietrzny)

WWYYÂÂWWIIEETTLLAACCZZ;;  
czasu kàpieli (timer),

minut, mocy dmuchawy 
(z kropkà w lewym 

górnym rogu)i okresu 
funkcji sinusa i interwa∏u

ZZMMNNIIEEJJSSZZAANNIIEE  
MMOOCCYY  DDMMUUCCHHAAWWYY

PPRRAACCAA  SSIINNUUSSOOIIDDAALLNNAA  
DDMMUUCCHHAAWWYY

UUAAKKTTYYWWNNIIAANNIIEE  
UUSSTTAAWWIIEE¡¡  TTIIMMEERRAA

RUBEN-MAXUSDIGITAL

MAXUS MAXIMUS , MAXUS MAXIMUS Champagne,  MAXUS Le MondeChampagne

KKLLAAWWIISSZZEE    MMOODDEE  --  UUSSTTAAWWIIAANNIIEE;;  
godzin, minut, temperatury, timera, 
nat´˝enia oÊwietlenia

WW¸̧ÑÑCCZZ//WWYY¸̧ÑÑCCZZ  OOGGRRZZEEWWAANNIIAA    
WWOODDYY  ((TTEERRMMOOSSTTAATTUU))

PP RR OO GG RR AA MM YY       PP RR OO ww ee ll ll nn ee ss ss
1. WWiimmbblleeddoonn - Êrednie nat´˝enie pulsacyjne z dysz bocznych naprzemiennie z masa˝em powietrznym,
woda letnia do ciep∏ej. Terapia wysi∏ku sportowego. 34 OC ÷ 35OC

2. AAllaasskkaa -  krótki, intensywny masa˝ w wodzie ch∏odnej dla pobudzenia ukladu oddechowego
i krà˝enia. Hartuje organizm. 33OC

3. SSeerreennggeettttii - masa˝ powietrzny naprzemiennie z wodnym z dysz shiatsu w rosnàcym nat´˝eniu od Êredniego 
do du˝ego.  Woda ciep∏a. Profilaktyka kr´gos∏upa i linii barkowej. 36OC
4. LLaagguunnaa -  przemienny pulsacyjny masa˝ wodny i powietrzny w nat´˝eniu od ma∏ego do Êredniego 
z dysz masa˝u stóp. Relaksacja. 36OC
5. TTssuunnaammii - 15 minut ciep∏ej kàpieli pere∏kowej plus masa˝ wodny  pulsacyjny o krótkim okresie. Antystresowy. 37OC
6. TTookkiioo - ostra praca pulsacyjna uk∏adu wodnego i powietrznego przechodzàca w ∏agodnà sinusoidalnà 
z delikatnà kàpielà pere∏kowà w ciep∏ej wodzie. Stymulujàcy. 36OC
7. YYoouu--YYoouunngg - kàpiel dla wiecznie m∏odych, pulsacja powietrza naprzemiennie z falami pulsacyjnymi 
w´drujàcymi przez poszczególne uk∏ady dysz. Przywraca radoÊç ˝ycia. 35OC
8. dd - program dezynfekcyjny

typ maxus



Max-dysze zamykane boczne

dysze szampaƒskie

dysze shiatsu i Maxdysze
wirujàce masa˝u stóp rozdzielacz

MMAAXXUUSSdigital

Champagne SYSTEMY SZAMPA¡SKIE Le Monde
sk∏adajà si´ wwyy∏∏ààcczznniiee  zz  ddyysszz  sszzaammppaaƒƒsskkiicchh, systemu kontrolnego, pompy i dwóch dmuchaw. Dmuchawa

g∏ówna wspó∏pracujàc z pompà wodnà zasila hydroterapeutyczny strumieƒ szampaƒski. Druga dmuchawa
dezynfekcji s∏u˝y do osuszania uk∏adu i utrzymywaniu go w czystoÊci.

Systemy Le Monde kontrolowane sà poprzez panele sterujàce MAXUS, REXUS, NEOS. 

MAXUSChampagne
SSYYSSTTEEMM  HHYYDDRROOMMAASSAA˚̊UU  WWOODDNNOO--SSZZAAMMPPAA¡¡SSKKIIEEGGOO

w∏àcza si´ poprzez urchomienie pompy i dmuchawy oraz skierowanie
rozdzielaczem strumienia wody na uk∏ad dysz szampaƒskich. 

UUWWAAGGAA;;  intensywnoÊç masa˝u mo˝e byç te˝ kontrolowana poprzez
domykanie Max-dyszy bocznych

� masa˝ stóp 6 (2x3) dysze szampaƒskie   

� 18 terapeu-
tycznie 
rozmiesz-
czonych   
dysz 
szampaƒskich 
w dnie 

� 8 (2x4) dysz 
szampaƒskich 
bocznych        

� masa˝
shiatsu - 
9 dysz 
szampaƒskich 

MAXUS Le MondeChampagne

REXUS Le MondeChampagne

� masa˝ stóp-
2 dysze szampaƒskie   

� 14 terapeutycznie 
rozmieszczonych dysz 
szampaƒskich w dnie 

� 25 punktów 
Êwietlnych /OPCJA/

� masa˝ shiatsu - 
4 dysz szampaƒskich 

NE0S SP Le MondeChampagne



11..  PPRRZZYYCCIISSKK  WWYYBBOORRUU  PPRROOGGRRAAMMÓÓWW  PPRROOwellness
�kkrróóttkkii  nnaacciisskk; wybór jednego z 7 programów hydroterapii lub programu dezynfekcji 

33..  PPRRZZYYCCIISSKK  UURRUUCCHHOOMMIIEENNIIAA  PPRROOGGRRAAMMÓÓWW  PPRROOwellness
�kkrróóttkkii  nnaacciisskk; wybór jednego z 7 programów hydroterapii lub programu dezynfekcji 

44..  PPRRZZYYCCIISSKK  PPRRAACCYY  IINNTTEERRWWAA¸̧OOWWEEJJ  PPOOMMPPYY//DDMMUUCCHHAAWWYY
�kkrróóttkkii  nnaacciisskk; w∏àcz/wy∏àcz, praca sygnalizowana przez miganie diody 
systemowej z cz´stotliwoÊcià 1 sek. (0,5 Êwiecenia/0,5 wygaszenia)
�dd∏∏uu˝̋sszzee  >>33  sseekk..  pprrzzyyttrrzzyymmaanniiee;; wejÊcie w tryb ustawiania intensywnoÊci masa˝u interwa∏owego,  
co sygnalizowane jest miganiem cyfr na wyÊwietlaczu (lewym dolnym dla systemu wodnego,  
prawym dolnym dla systemu powietrznego). Cyfry pokazujà ostatnià ustawionà wartoÊç 
lub wartoÊç Êrednià (cyfra 4). Ustawianie poprzez przyciski MODE (zakres wartoÊci 2-6).
ZZaattwwiieerrddzzeenniiee  pprrzzeezz  pprrzzyyttrrzzyymmaanniiee  kkllaawwiisszzaa  ffuunnkkccjjii  lluubb  aauuttoommaattyycczznniiee  ppoo  55  sseekkuunnddaacchh..

55..  PPRRZZYYCCIISSKK  ZZWWII¢¢KKSSZZAANNIIAA  MMOOCCYY  PPOOMMPPYY//DDMMUUCCHHAAWWYY
Zakres 1-12, pierwsze naciÊni´cie pokazuje ustawionà moc, zapala si´ kropka w lewym 
górnym rogu wyÊwietlacza temperatury dla systemu wodnego i wyÊwietlacza timera dla 
systemu powietrznego. Ustawiane wartoÊci pokazywane sà odpowiednio dla obu systemów na 
dolnych wyÊwietlaczach przez 4 sek. � kkrróóttkkii  nnaacciisskk; zwi´kszenie mocy pompy/dmuchawy. 

77..  PPRRZZYYCCIISSKK  ZZMMNNIIEEJJSSZZAANNIIAA  MMOOCCYY  PPOOMMPPYY//DDMMUUCCHHAAWWYY
Zakres 1-12, pierwsze naciÊni´cie pokazuje ustawionà moc, zapala si´ kropka w lewym    
górnym rogu wyÊwietlacza temperatury dla systemu wodnego i wyÊwietlacza timera dla  
systemu powietrznego. Ustawiane wartoÊci pokazywane sà odpowiednio dla obu systemów  
na dolnym wyÊwietlaczu przez 4 sekundy.
�kkrróóttkkii  nnaacciisskk; zmiejszenie mocy pompy/dmuchawy. 

88..  PPRRZZYYCCIISSKK  PPRRAACCYY  SSIINNUUSSOOIIDDAALLNNEEJJ  PPOOMMPPYY//DDMMUUCCHHAAWWYY
�kkrróóttkkii  nnaacciisskk; w∏àcz/wy∏àcz, praca sygnalizowana przez wolne miganie diody 
systemowej z cz´stotliwoÊcià 3 sek. (1,5 Êwiecenia/1,5 wygaszenia)
�dd∏∏uu˝̋sszzee  >>33  sseekk..  pprrzzyyttrrzzyymmaanniiee;; wejÊcie w tryb ustawiania intensywnoÊci masa˝u sinusoidalnego,   
co sygnalizowane jest miganiem cyfr na wyÊwietlaczu (lewym dolnym dla systemu wodnego,  
prawym dolnym dla systemu powietrznego). Cyfry pokazujà ostatnià ustawionà wartoÊç 
lub wartoÊç Êrednià (cyfra 4). Ustawianie poprzez przyciski MODE (zakres wartoÊci 2-6)
ZZaattwwiieerrddzzeenniiee  pprrzzeezz  pprrzzyyttrrzzyymmaanniiee  kkllaawwiisszzaa  ffuunnkkccjjii  lluubb  aauuttoommaattyycczznniiee  ppoo  55  sseekkuunnddaacchh..

66..  PPRRZZYYCCIISSKK  WW¸̧ÑÑCCZZ//WWYY¸̧ÑÑCCZZ  PPOOMMPPYY  II  ddmmuucchhaawwyy  PPOOWWEERRSSTTRREEEEMM  DDLLAA  SSYYSSTTEEMMUU  WWOODDNNEEGGOO  
II  DDMMUUCCHHAAWWYY  DDLLAA  SSYYSSTTEEMMUU  PPOOWWIIEETTRRZZNNEEGGOO//MMAASSAA˚̊UU  SSZZAAMMPPAA¡¡SSKKIIEEGGOO
�kkrróóttkkii  nnaacciisskk; w∏àcz/wy∏àcz pracy systemu. Praca ze Êrednià mocà. Diody po w∏àczeniu do sieci   
Êwiecà niskim poziomem jasnoÊci. Po zadzia∏aniu dolnego czujnika poziomu wody dla sys- 
temu powietrza i górnego dla systemu wodnego diody Êwiecà wysokim poziomem jasnoÊci.
�11--yy  kkrróóttkkii  nnaacciisskk; w∏àcz pomp´ i dmuchaw´ POWERSTREEM
�22--yy  kkrróóttkkii  nnaacciisskk; wy∏àcz dmuchaw´ POWERSTREEM / kiedy kierujemy strumieƒ wody tylko na   

dysze szampaƒskie w systemach Champagne 
�33--yy  kkrróóttkkii  nnaacciisskk; wy∏àcz pomp´ 

22..  WWYYÂÂWWIIEETTLLAACCZZ  PPRROOGGRRAAMMÓÓWW  PPRROOwellness
Litera PP – mo˝liwoÊç wyboru  jednego z 7 programów  hydroterapii  (litera PP

sygnalizuje mo˝liwoÊç wyboru równie˝ podczas sterowania manualnego)
Cyfry 11--77 – wybrany program PPRROOwellness
Litera dd – wybór programu dezynfekcji 
Litera LL – mo˝liwoÊç manualnego regulowania oÊwietlenia
Cyfry 11--99 – poziom jasnoÊci oÊwietlenia i mo˝liwoÊç w∏àczenia pulsacji oÊwietlenia 
migoczàce z jasnoÊcià wskazywanà na wyÊwietlaczu
Litera uu – aktywna pulsacja oÊwietlenia 

UURRUUCCHHAAMMIIAANNIIEE  SSYYSSTTEEMMUU;;  Po w∏àczeniu systemu do sieci diody systemowe i wyÊwietlacz czasu rzeczywis-
tego Êwiecà niskim poziomem jasnoÊci. W lewym dolnym rogu wyÊwietlacza miga kropka. Nalewanie wody do  
wanny powoduje zadzia∏anie najpierw dolnego, a potem górnego czujnika poziomu. Diody systemowe jaÊniej-  
szym Êwieceniem sygnalizujà kolejno gotowoÊç systemów do pracy. WyÊwietlacze pokazujà temperatur´ wody 
i czas kàpieli (gotowy do ustawienia). Krótkie naciÊni´cie przycisku czasu powoduje wyÊwietlenie czasu rzeczy-
wistego przez 5 sek. Literka P na górnym wyÊwietlaczu sygnalizuje gotowoÊç ca∏ego systemu do pracy.



1100..  WWYYÂÂWWIIEETTLLAACCZZ  TEMPERATURY WODY, GGOODDZZIINN CZASU RZECZYWISTEGO
MOCY POMPY (Z KROPKÑ W LEWYM GÓRNYM ROGU), 
OKRESU FUNKCJI SINUSA I INTERWA¸U

99..  WWYYÂÂWWIIEETTLLAACCZZ  CZASU KÑPIELI (TIMER), MMIINNUUTT CZASU 
RZECZYWISTEGO (Z MIGAJÑCÑ KROPKÑ W PRAWYM DOLNYM ROGU),   
MOCY DMUCHAWY (Z KROPKÑ W LEWYM GÓRNYM     
ROGU), OKRESU FUNKCJI SINSA I INTERWA¸U

1155..PPRRZZYYCCIISSKK  OOSSUUSSZZAANNIIAA
�dd∏∏uu˝̋sszzee  >>33  sseekk..  pprrzzyyttrrzzyymmaanniiee;; (gdy system Maxus jest nieaktywny) w∏àczenie 
osuszania (miganie diody - stan oczekiwania) Êwiecenie ciàg∏e - praca urzàdzenia
�kkrróóttkkii  nnaacciisskk; wy∏àczenie urzàdzenia

1166..PPRRZZYYCCIISSKK  DDEEZZYYNNFFEEKKCCJJII
�dd∏∏uu˝̋sszzee  >>33  sseekk..  pprrzzyyttrrzzyymmaanniiee;; (gdy system Maxus jest nieaktywny) w∏àczenie 
dezynfekcji (miganie diody - stan oczekiwania) Êwiecenie ciàg∏e - praca urzàdzenia
�kkrróóttkkii  nnaacciisskk; wy∏àczenie urzàdzenia

1177..PPRRZZYYCCIISSKK  PPOODDWWOODDNNEEGGOO  OOÂÂWWIIEETTLLEENNIIAA  LLUUBB  ÂÂWWIIAATT¸̧OOTTEERRAAPPIIII
�kkrróóttkkii  nnaacciisskk; w∏àcz/wy∏àcz
�dd∏∏uu˝̋sszzee  >>33  sseekk..  pprrzzyyttrrzzyymmaanniiee;; wejÊcie w tryb regulacji oÊwietlenia sygnalizowane jest
literà LL    na górnym wyÊwietlaczu, a po zwolnieniu przycisku wyÊwietleniem aktualnego
nat´˝enia. Zmiana nat´˝enia przyciskami MODE. Zatwierdzenie przez dd∏∏uu˝̋sszzee  >>33  sseekk..  
pprrzzyyttrrzzyymmaanniiee    kkllaawwiisszzaa  ÊÊwwiiaatt∏∏aa  lluubb  ssaammoocczzyynnnniiee  ppoo  55  sseekk.. Po zatwierdzeniu górny wyÊwietlacz 
pulsuje sygnalizujàc mo˝liwoÊç uruchomienia pulsacji oÊwietlenia przezprzytrzymanieprzycisku 
oÊwietlenia /ma∏e “u” na wyÊwietlaczu. 
Zatwierdzenie przez dd∏∏uu˝̋sszzee  >>33  sseekk..  pprrzzyyttrrzzyymmaanniiee    kkllaawwiisszzaa  ÊÊwwiiaatt∏∏aa  lluubb  ssaammoocczzyynnnniiee  ppoo  55  sseekk..

b) SYSTEM AKTYWNY dla Êwiat∏oterapii
�kkrróóttkkii  nnaacciisskk;; w∏àczenie zmiany kolorów
�kkrróóttkkii  nnaacciisskk  ddrruuggii;; zatrzymanie/wybór koloru
�dd∏∏uu˝̋sszzee  >>33  sseekk..  pprrzzyyttrrzzyymmaanniiee;; wy∏àczenie Êwiat∏oterapii

1111..PPRRZZYYCCIISSKKII  MMOODDEE
�kkrróóttkkii  nnaacciisskk; zwi´kszanie/zmniejszanie wartoÊci ustawianych: minuty, godziny 
czasu rzeczywistego, czas kàpieli, temperatura, okres funkcji sinus i interwa∏, 
moc oÊwietlenia

1144.. PPRRZZYYCCIISSKK  NNAASSTTAAWWIIAANNIIAA  CCZZAASSUU  RRZZEECCZZYYWWIISSTTEEGGOO
�dd∏∏uu˝̋sszzee  >>33  sseekk..  pprrzzyyttrrzzyymmaanniiee;; tryb ustawiania godzin czasu rzeczywistego
syganalizowany miganiem wyÊwietlacza godzin. Godziny ustawia si´ przyciskami MODE 
nast´pnie kkrróóttkkii  nnaacciisskk; tryb ustawiania minut sygnalizowany miganiem wyÊwietlacza
minut. Minuty ustawia si´ przyciskami MODE. Zatwierdzenie poprzez ponowny 
dd∏∏uu˝̋sszzee  >>33  sseekk..  pprrzzyyttrrzzyymmaanniiee  lluubb  ssaammoocczzyynnnniiee  ppoo  55  sseekk..
�kkrróóttkkii  nnaacciisskk; podglàd czasu rzeczywistego

1133.. PPRRZZYYCCIISSKK  WW¸̧ÑÑCCZZ//WWYY¸̧ÑÑCCZZ  OOGGRRZZEEWWAANNIIAA  WWOODDYY  ((TTEERRMMOOSSTTAATTUU))
Czynny od momentu pe∏nej aktywacji systemu (litera P na górnym wyÊwietlaczu)
�kkrróóttkkii  nnaacciisskk; w∏àcz/wy∏àcz grza∏ki sygnalizowane jasnym Êwieceniem diody 
i wyÊwietleniem na wyÊwietlaczu ustawionej wartoÊci temperatury
�dd∏∏uu˝̋sszzee  >>33  sseekk..  pprrzzyyttrrzzyymmaanniiee;;  tryb ustawiania termostatu sygnalizowany miganiem   
wyÊwietlacza temperatury. Ustawianie ˝àdanej temperatury wody przyciskami MODE.
Zatwierdzenie poprzez ponowny dd∏∏uu˝̋sszzee  >>33  sseekk..  pprrzzyyttrrzzyymmaanniiee  lluubb  ssaammoocczzyynnnniiee  ppoo  55  sseekk..

1122.. PPRRZZYYCCIISSKK  UUSSTTAAWWIIAANNIIAA  CCZZAASSUU  KKÑÑPPIIEELLII  ((TTIIMMEERR))
�dd∏∏uu˝̋sszzee  >>33  sseekk..  pprrzzyyttrrzzyymmaanniiee;;  tryb ustawiania timera sygnalizowany miganiem   
wyÊwietlacza timera. Ustawianie ˝àdanego czasu kàpieli przyciskami MODE.
Zatwierdzenie przez dd∏∏uu˝̋sszzee  >>33  sseekk..  pprrzzyyttrrzzyymmaanniiee lluubb  ssaammoocczzyynnnniiee  ppoo  55  sseekk..  

OO  
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RREEJJEESSTTRR  NNAAPPRRAAWW

Zg∏oszenia    Naprawy                                            opis naprawy
Data Numer

protoko∏u
naprawy

Firma Ruben Design nie ponosi odpowiedzialnoÊci za b∏´dy powsta∏e wskutek przygotowania  do druku
i druku a tak˝e rezerwuje sobie prawo wprowadzania zmian bez uprzedniej informacji    

Podpis
Serwisanta


