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USTERKA

PRZYCZYNA POMOC

- Zbyt niskie ciśnienie zasilające,
- Zabrudzona głowica
  termostatyczna,
- Zabrudzona uszczelka z sitkiem,

- Sprawdzić ciśnienie w instalacji,
- Wyczyścić głowicę termostatyczną,

- Oczyścić uszczelkę z sitkiem

- NIE ZAMKNIĘTY MIESZACZ 
WODY!!! lub zabrudzone/
uszkodzone zaworki
samokontrujące.

- PO KĄPIELI ZAWSZE NALEŻY
ZAMYKAĆ MIESZACZ WODY 
lub wyczyścić wzgl. wymienić zabezpieczenie 
przed przepływem zwrotnym

- Termostat nie został 
wyregulowany.
- Na doprowadzeniu za niska 
temperatura ciepłej wody.

- Przeprowadzić regulację termostatu
- Podwyższyć temperaturę wody ciepłej 
na 42ºC do 65ºC

- Zabrudzony lub zakamieniona 
głowica termostatyczna 
lub mieszacza.

- Wyczyścić lub wymienić termostat/mieszacz

- Uszkodzona sprężynka,
-Przycisk zakamieniony.

- Wyczyścić względnie wymienić sprężynkę 
lub przycisk i lekko nasmarować.

- Uszkodzona, zakamieniona
głowica lub termostat

- Wymienić/ wyczyścić głowicę lub
termostat

USTERKA

Zbyt mała ilość wody

Przepływ krzyżowy (woda 
ciepła przy zamkniętej
armaturze wpływa do 
przewodu wody zimnej 
lub odwrotnie).

Temperatura wody nie
zgadza się z ustawioną
wartością

Brak możliwości regulacji 
temperatury

Złe funkcjonowanie w 
termostacie przycisku 
przeciwoparzeniowego.

Pokrętło 
pracuje z wysiłkiem
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- Zabrudzony hydrogenerator
- Zabrudzone sitka.

- Przychodzące ciśnienie przekracza 5 bar - 
Należy sprawdzić czy w domu jest 
zamontowany zawór zmniejszający ciśnienie 
(na rurze zasilania sieciowego).

Panel prysznicowy głośno
pracuje

- Złe podłączenie wody,
- Wada instalacji wodnej.

- Bojler lub junkers nie osiąga temperatury
nadanej na panelu. Bojler ma za mały 
przepływ wody ciepłej.

Podczas kąpieli płynie
tylko zimna woda

 
Jeśli mają Państwo jakikolwiek problem, proszę pisać na e-mail: serwis@corsan.pl

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU:
W celu zapewnienia wszystkich praw związanych z gwarancją 

i serwisem paneli prysznicowych, konieczne jest pozostawienie oryginalnego 
opakowania i wykorzystywanie go do wysyłki paneli.

CORSAN
Motylewska 24, 64-920 Piła 

tel. 067 351 91 91 
e-mail: serwis@corsan.pl

www.corsan.pl



WSKAZÓWKI MONTAŻOWE:

• Przed montażem należy skontrolować produkt pod kątem szkód
   transportowych.
• Przed pierwszym uruchomieniem należy przepłukać instalację,
   w przeciwnym razie pozostałości cementu, piasku mogą przedostać 
   się z rur do panela i mogą doprowadzić do uszkodzenia panela.
• Instalacja musi być zamontowana, przepłukana i wypróbowana według 
  wytycznych instalacyjnych obowiązujących w Polsce.
• Węże w oplocie przeznaczone są do podłączenia tylko z przyłączami wody. 
  Blokada za wężem w kierunku przepływu jest niedopuszczalna.
• Przed montażem produktu należy zważać na to, by powierzchnia mocowania 
  na całym obszarze mocowania była równa (by nie było szczelin względem
  wzajemnie przesuniętych płytek), rodzaj ściany nadawał się do montażu 
  produktu. Umieszczone w kartoniku śruby i kołki rozporowe przeznaczone
  są do betonu. 
  Przy innych rodzajach montażu naściennego należy zastosować 
  odpowiednie kołki rozporowe.
• Należy zamontować znajdujące się w opakowaniu uszczelki z sitkiem, 
  aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń z instalacji sieciowej 
  i zapewnić przepisowy przepływ wody przez panel. 
• Niektóre panele mogą być wilgotne, jest to spowodowane testami 
   jakościowymi.
• Różnica ciśnień między przyłączem wody zimnej i ciepłej nie powinna 
   przekraczać 3 bar, ponieważ w przeciwnym razie stosunek zmieszania 
   wody nie będzie odpowiadał położeniu dzwigni mieszacza i pożądanej 
   temperaturze wody. Znaczne różnice ciśnień muszą zostać wyrównane.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA: 

Aby uniknąć zranień podczas montażu, takich jak zgniecenia czy 
przecięcia itp., należy nosić rękawice ochronne. Prysznic może być 
używany tylko do kąpieli, higieny i czyszczenia ciała. Zarówno dzieci, 
jak i dorośli z fizycznymi, psychicznymi i/lub sensorycznymi ograniczeniami 
nie mogą korzystać z prysznica bez opieki. Osoby znajdujące się pod 
wpływem alkoholu narkotyków i innych środków odurzających nie mogą 
korzystać z prysznica. 
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PRZYŁĄCZE WODY: 

Układ standardowego przyłącza wody 
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15 cm

Dla paneli o szerokości korpusu poniżej 18 cm najlepiej przygotować 
przyłącze wody w układzie pionowym.
Dla paneli o szerokości korpusu = 18 cm i powyżej, przyłącze wody
może być standardowe.

Naścienne przyłącze wody pod baterię w Polsce ma szerokość 15 cm 
licząc od osi do osi rur. Korpus panela musi zakryć otwory w ścianie.
Narożne przyłącze wody musi być dostosowane do szerokości panela
tak, aby korpus zakrywał otwory w ścianie (na jednej ze ścian, w miarę
możliwośći jak najbliżej narożnika, najlepiej w układzie pionowym).

Przyłącze wody musi mieć rozmiar 1/2 cala, gwint standardowy. 

Ciśnienie robocze: 3,0 – 5,0 bar 
(przepływ wody 16-20 litrów/min)
Zalecane ciśnienie robocze: 0,2 - 0,5 bar
Doprowadzenie wody ciepłej i zimnej 1/2 cala
Temperatura wody gorącej: maks. 80° C
Zalecana temperatura wody gorącej: 60° C
Produkt stworzono wyłącznie do wody pitnej!

PARAMETRY INSTALATORSKIE:



ZESTAW MONTAŻOWY, ZNAJDUJĄCY SIĘ W KARTONIKU: 
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B)  2 szt. płaskowników do montażu naściennego 

H)  Konsole do montażu narożnego  

C)  4 szt. śrub M5x30 + 4 szt. kołków rozporowych, średnica 8 mm
D)  Wąż prysznicowy
E)  Prysznic ręczny
F)  Uchwyt do prysznica ręcznego
G)  4 szt. uszczelek

POTRZEBNE NARZĘDZIA DO MONTAŻU, 

(dla osób, które zgłosiły montaż narożny).
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wg. wzrostu użytkownika: 

ZASADY PRAWIDŁOWEGO MONTAŻU:

Montując panel należy dostosować 
go do wysokości jego użytkowników.
Dysze natryskowe deszczownicy 
powinny być minimum 15 cm nad 
głową, a górne dysze hydromasażu 
nie powinny dawać strumienia wody 
powyżej linii barków. 
Ostatnie pokrętło powinno
znajdować się na wysokości pasa. 

Atest Państwowego Zakładu Higieny 
– panele posiadają atest PZH, który jest 
świadectwem ich bezpieczeństwa dla ich 
użytkowników i wysokiej jakości materiałów, 
z których są wykonane. 

NIE BĘDĄCE NA WYPOSAŻENIU PANELA: 



MONTAŻ NAŚCIENNY: 

ZIMNA
CIEPŁA

A

B
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Z tyłu panela umieszczone są uchwyty do dwóch płaskowników 
naściennych (B). Należy wybrać odpowiednią wysokość aby zawiesić 
panel (wg. zasad prawidłowego montażu). W zaznaczonych 
miejscach należy przymocować płaskowniki wywiercając w ścianie otwory 
wiertłem 8mm. 
Podłączanie panela (A) do instalacji nalezy rozpocząć od przykręcenia
węży w oplocie. Wąż oznaczony na czerwono należy podłączyć 
do cieplej wody, a oznaczony na niebiesko do zimnej wody.
Należy nasunąć panel (A) na ścianę (od góry) blokująć go na płaskownikach. 
Należy uważać, aby nie przytrzasnąć albo skręcić węży w oplocie, 
gdyż może to ograniczyć przepływ wody.

Aby panel był zamocowany stabilnie należy zamocować go na dwóch 
płaskownikach naściennych ustawionych obok siebie lub jeden na górnym 
uchwycie a drugi na dolnym. 

górny uchwyt
do płaskownika

dolny uchwyt
do płaskownika

Z tyłu panela umieszczone są uchwyty do dwóch konsoli narożnych (B). 
Należy wybrać odpowiednią wysokość aby zawiesić panel (wg. zasad 
prawidłowego montażu). W zaznaczonych miejscach należy przymocować 
konsole wywiercając w ścianie otwory wiertłem 8 mm. 
Podłączanie panela (A) do instalacji nalezy rozpocząć od przykręcenia
węży w oplocie. Wąż oznaczony na czerwono należy podłączyć 
do ciepłej wody, a oznaczony na niebiesko do zimnej wody.
Należy nasunąć panel (A) na ścianę (od góry) blokująć go na konsolach. 
Należy uważać, aby nie przytrzasnąć albo skręcić węży w oplocie, 
gdyż może to ograniczyć przepływ wody.

Aby panel był zamocowany stabilnie należy zamocować go na dwóch
konsolach narożnych (B).

MONTAŻ NAROŻNY:

ZIMNA

CIEPŁA

B
A

górny uchwyt
do konsoli

dolny uchwyt
do konsoli



SCHEMAT PRZEPŁYWU WODY: 
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1.Pokrętła kontroli funkcji: 
Przekręcając odpowiednim pokrętłem kierujemy przepływ wody do 
deszczownicy, kaskady, hydromasażu, prysznica ręcznego. 
Każda funkcja jest przedstawiona poprzez logo. 
Przy zastosowanych osobnych pokrętłach dla każdego strumienia wody,
możemy z każdej opcji korzystać jednocześnie.
Przy zastosowanym jednym pokrętle dla każdego strumienia wody,
możemy z każdej opcji korzystać naprzemiennie.

2. Pokrętło mieszacza wody jest centralnym sterownikiem 
przepływu wody i regulowania temperatury wody. 
Obracając pokrętło w lewo zwiększamy przepływ 
wody, przekręcając w prawo zmniejszamy lub 
wyłączamy przepływ wody. PO KĄPIELI NALEŻ 
SKRĘCIĆ REGULATOR WODY DO POZYCJI „OFF" 
(całkowicie w prawo) aby zamknąć strumień wody. 
Pokrętła kontroli funkcji nie zamykają przepływu wody! 

3. Bateria termostatyczna – to kontrola temperatury wody wyposażona 
w przycisk przeciwoparzeniowy, poprzez naciśnięcie przycisku kontynuujemy 
obracanie pokrętła w lewo, gdzie następuje wzrost temperatury wody 
powyżej 38 stopni C. Graficzne oznaczenia temperatury na panelu stanowią 
tylko szacunkowe wskazówki. Bateria nie służy do podgrzewania wody, 
ale wyłącznie do ograniczania jej maksymalnej temperatury. 
Uwaga: Po kąpieli w temperaturze powyżej zadanej 38şC ze względów 
bezpieczeństwa zaleca się, aby przywrócić kontrolę temperatury poniżej 38şC.
NIE ZALECA SIĘ STOSOWANIA BATERII TERMOSTATYCZNEJ 
W PRZYPADKU ZASILANIA INSTALACJI CIEPŁĄ WODĄ Z 
PODGRZEWACZY PRZEPŁYWOWYCH np. Junkers. 

4. Dysze hydromasażu – służą do rozproszenia strumienia wody. 
Siłę hydromasażu reguluje się przy użyciu pokręteł (regulatorów) na korpusie 
panela. Nie wszystkie dysze hydromasażu w panelach prysznicowych 
są drożne, co jest spowodowane dostosowaniem do przepływu wody
i ciśnienia w Polsce,gdyż rozproszenie strumienia wody powoduje, że 
może nastąpić utrata ciśnienienia.

corsan

HOT COLD

OFF

KONSERWACJA POWŁOKI PANELI PRYSZNICOWYCH:

Kategorycznie zabronione jest czyszczenie paneli środkami na bazie 
amoniaku, alkoholi, acetonu, kwasów, octów, a także innych substancji 
o własnościach ściernych. Może to skutkować uszkodzeniem powierzchni 
i utratą prawa do gwarancji. 
Do czyszczenia ZALECA SIĘ używać wyłącznie wody z mydłem oraz 
miękkiej szmatki do wycierania. Niewłaściwy sposób konserwacji może 
doprowadzić do pogorszenia pierwotnego wyglądu panela.

KONSERWACJA ELEMENTÓW PANELI PRYSZNICOWYCH: 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO CZYNNOŚCI KONSER-
WACYJNYCH NALEŻY ZAMKNĄĆ OBIEG WODY.

Hydrogenerator - znajduje się od wewnętrznej strony
panela. Należy go czyścić raz na kwartał,
w przeciwnym razie zakamieniona woda jest w stanie 
zatrzeć wewnętrzny mechanizm. 

Konserwacja:
Należy go wykręcić i odpiąć kable, a następnie rozkręcić i zamoczyć 
w wodzie z octem na 30 min po czym zalać płynem do mycia naczyń 
i ponownie zamontować.

1. odkręcenie
hydrogeneratora

2. wypięcie kabli
zasilających

3. rozkręcenie
hydrogeneratora

4. wyciągnięcie
zabezpieczenia turbinki

5. turbinka
hydrogeneratora

6. konserwacja
hydrogeneratora
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Głowica mieszacza wody 
- znajduje się pod pokrętłem 
z opisem: HOT COLD. 

Należy ją czyścić raz na kwartał, 
oraz każdorazowo, gdy pokrętło 
będzie ciężej pracować.

Konserwacja:
1. Należy zdjąć panel ze ściany, uprzednio rozłączając przyłącza wody, 

2. odkręcić wystający
element pokrętła

3. odkręcenie
pokrętła

4. zdjęcie
pokrętła

7. zdjęcie
nakrętki ozdobnej

6. odkręcenie
przyłączy wody

10. głowica mieszacza
wody

9. wyciągnięcie głowicy

5. odkręcenie
śruby kontrującej

8. odkręcenie głowicy

11. Należy wyjąć głowicę, zdjąć uszczelkę a następnie zamoczyć głowicę
w wodzie z octem na 30 min po czym ponownie ją zamontować w panelu.

Termostat
 - aby zachować łatwość obsługi termostatu, od czasu do czasu
należy go przekręcić na całkiem zimną i na całkiem ciepłą wodę
Należy je czyścić raz na kwartał, oraz każdorazowo, gdy pokrętło 
będzie ciężej pracować.

Po ukończeniu montażu należy sprawdzić temp.
ciepłej wody na wylocie z termostatu. Korekta
(zwana skalibrowaniem) będzie konieczna wtedy,
gdy zmierzona temp. na wylocie rożni się od temp. 
nastawionej na termostacie. W tym celu należy zdjąć 
pokrętło i wyjąć termostat a następnie ustawić 
zgodnie oznaczenia na dwóch wieloklinach.

Konserwacja:

1. zdjęcie
zaślepki

2. odkręcenie
pokrętła

3. zdjęcie
pokrętła

6. odkręcenie
przyłącza wody

4. odkręcenie
śruby kontrującej

8. wykręcenie 
śruby

9. wyjąć głowicę termostatyczną 10. zdjąć oringi

5. zdjęcie
nakrętki ozdobnej

7. zdjęcie
nasadki

11. Należy wyjąć głowicę, zdjąć oringi a następnie moczyć w wodzie z octem 
      około 30 minut 
12. Należy włożyć ją ponownie (można delikatnie natrzeć oringi kremem, 
      żeby głowica delikatnie wskoczyła do obudowy).

ad. do rys.2 
klucz imbusowy 2,5

ad. do rys.8 
klucz imbusowy 3,0



Produkt przed montażem powinnien być sprawdzony, w przypadku jakichkolwiek wad nie 
może być montowany. Przed zamontowaniem, produkt należy przechowywać w 
pomieszczeniach suchych o wilgotności względnej nie większej niż 70% i temperaturze 
nie niższej niż 0 C, w których nie powinny znajdować się związki chemiczne działające 
korodująco. Przed montażem nowo wykonana instalacja wodna musi zostać przepłukana.

Producent udziela następujących gwarancji licząc od dnia zakupu przez użytkownika:
24 miesiące  – obejmuje zachowanie i powtarzalność barwy, wymiary w granicach 
tolerancji określonych normami oraz nie występowanie powierzchniowego pękania. 
Obejmuje trwałość części mechanicznych oraz uszczelniających, gdy przedwczesne 
zużycie nie jest spowodowane nieprawidłowym montażem lub wadliwą eksploatacją.

Gwarancja obowiązuje na terenie Polski, podstawą do rozstrzygania sporów jest prawo 
obowiązujące na terytorium RP.

Złożenie reklamacji:
Podstawę do złożenia reklamacji na wyroby wadliwe stanowi dla klienta podpisana 
karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu (paragon, rachunek, faktura) oraz w 
oryginalnym opakowaniu. 
Roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać w miejscu zakupu lub u producenta poprzez 
e-mail: serwis@corsan.pl,
Producent ma obowiązek ustosunkowania się do żądania klienta i poinformowania go 
o tym fakcie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji do producenta. 
Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas pobytu urządzenia w naprawie.
Czas naprawy może ulec wydłużeniu do 21 dni roboczych w przypadku konieczności 
sprowadzenia części zamiennych, o dni ustawowo wolne od pracy, o czas niezbędny 
do wykonania czynności wysyłkowych.

KARTA GWARANCYJNA:

Nazwa i model:..............................................
Data sprzedaży:............................................
Numer dokumentu zakupu:...........................

Pieczątka sklepu:
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Gwarancji udzielanej przez producenta nie podlegają:
Mechaniczne uszkodzenia; wady, szkody i przedwczesne zużycie wynikłe na skutek 
niewłaściwego zainstalowania wyrobu (niezgodne z instrukcją lub sztuką budowlaną);
Mechaniczne uszkodzenia powierzchni baterii (np. rysy) zgłoszone po zakupie oraz 
uszkodzenia powierzchni powstałe na skutek czyszczenia nieodpowiednimi środkami 
(np. proszkiem czyszczącym lub zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol); 
Stwierdzone uszkodzenia, gdy towar był nadal eksploatowany pomimo ujawnienia 
niesprawności;
Uszkodzenia wynikłe na skutek osadzania się kamienia z wody lub z sieci wodociągowej; 
Konserwacji armatury, czyszczenie filtrów siatkowych oraz na baterie bezdotykowe.
Ingerencje lub zmiany konstrukcyjne dokonane przez osoby nieupoważnione przez 
producenta lub wykonywane bez konsultacji z serwisem centralnym; 
Uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego przechowywania;
Na produkty z wystaw ekspozycyjnych.

Uprawnienia gwarancyjne:
W przypadku niemożliwości wywiązania się gwaranta z terminowego wykonania naprawy 
wadliwego produktu, klientowi przysługuje prawo do wymiany towaru na nowy 
(wówczas okres gwarancyjny liczony jest od początku) lub zwrot gotówki;
Producent w ramach uprawnień gwarancyjnych zastrzega sobie prawo wyboru sposobu 
usunięcia wady: 
- usunie wszystkie wady jednoznacznie wynikające z błędów produkcyjnych lub 
 niedoskonałości materiału 
- wymieni wadliwy towar na nowy tego samego lub najbardziej zbliżonego modelu. 
Wymienione wadliwe części przechodzą na własność producenta.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za zużywanie się części podzespołów 
w takcie normalnego użytkowania;
Producent nie odpowiada za utracone korzyści oraz nie pokrywa kosztów związanych 
z przygotowaniem towaru 
do wysyłki na serwis itp. oraz zastrzega sobie, że nie będą przyjmowane przesyłki 
obciążone kosztami.
Producent w przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia zastrzega sobie prawo 
obciążenia zgłaszającego reklamację kosztami jej weryfikacji.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony w produkcie osprzęt należący 
do reklamującego.

W sprawach nieuregulowanych warunkami gwarancji zastosowanie maja przepisy 
Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku (Dz. U. z dnia 5 września 2002r.). 
Karta gwarancyjna nie ogranicza, nie wyłącza ani nie zawiesza uprawnień kupującego 
z tytułu niezgodności towaru z umową Art. 13 punkt 4 ustawy z dnia 27/07/2002. 

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji i akceptuję w/w warunki 

Czytelny podpis użytkownika ………………………………………………… 
(karta bez podpisu klienta jest nieważna).



Adnotacje:
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