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Montážní návod / MontážnY návod / InStALLAtIon MAnUAL

MODEL:

BondY BLACK 900×900×2150 mm
  

typ výrObku / typE Of prODuct:

masážní box
masážny box
massage box

rOLtEcHNIk a.s. / třebařov 160 / 569 33 / czech republic



Pozor!!! - při koupi výrobku a před jeho instalací jej pečlivě překontrolujte, zda není 
mechanicky nebo jiným způsobem poškozen. 
Po instalaci již nebude brán ohled na poškození tohoto typu.
• Sprchový box instalujte do předem stavebně připraveného prostoru. Tento box musí být 
instalován do prostoru kompletně obloženého obklady a dlažbou.
• Výrobek musí být vyjímatelný bez násilných stavebních zásahů. Je nutné zajistit montážní
prostor okolo koutu min. 60cm!!!
• Před uvedením boxu do provozu je nutné všechny styčné plochy řádně zasilikonovat a 
dotáhnout všechny spoje rozvodných hadic.
• Před zasunutím boxu do stavebně připraveného prostoru je nutné zkontrolovat těsnost všech 
rozvodných hadic.
POZOR!!! Při manipulaci může dojít k povolení i zdánlivě pevných spojů.
Je proto nutné před uvedením do provozu zkontrolovat těsnost všech spojů a v případě 
netěsnosti tyto spoje dotáhnout (utěsnit).

Sedátka a madla v hydromasážních boxech nejsou konstrukčně řešeny pro osoby se 
sníženou pohyblivostí ve smyslu normy ES 93/42/EHS pro zdravotnické pomůcky. Tato 
zařízení slouží pro plně mobilní uživatele, jako podpůrný prostředek.
 

POZOR!!! -pri kúpe výrobku a pred jeho inštaláciou výrobok dôkladne prekontrolujte, či 
nie je mechanicky alebo iným spôsobom poškodený. Po nainštalovaní výrobku, v prípade 
poškodenia, už nebude uznaná reklamácia na výrobok.
• Sprchový box inštalujte do vopred stavebne pripraveného priestoru. Tento box musí byť 
inštalovaný do priestoru kompletne obloženého obkladmi a dlažbou.
• Výrobok musí byť vyberateľný bez násilných stavebných zásahov!!!
• Pred uvedením boxu do prevádzky je nutné všetky styčné plochy riadne zasilikónovať a 
dotiahnúť všetky spoje rozvodných hadíc.
• Pred zasunutím boxu do stavebne pripraveného priestoru je nutné skontrolovať tesnosť všetkých 
rozvodných hadíc.

POZOR!!! Pri manipulácii môže dôjsť  k povoleniu i zdánlivo pevných spojov. 
Je preto nutné pred uvedením do prevádzky skontrolovať tesnosť všetkých spojov a v 
prípade netesnosti tieto spoje dotiahnúť (utesniť).

Sedátka a madla v hydromasážních boxech nejsou konstrukčně řešeny pro osoby se 
sníženou pohyblivostí ve smyslu normy ES 93/42/EHS pro zdravotnické pomůcky. Tato 
zařízení slouží pro plně mobilní uživatele, jako podpůrný prostředek.

instalace - inštalácia



 VODOinstalace - VODOinštalácia

Vodoinstalace musí být provedena dle předpisů pro vnitřní vodovody dle EN 806-1 a vnitřní kanalizaci 
dle EN 274.
Pro připojení vodovodní baterie musí být voda vyvedena v místech dle nákresu. Rozvody teplé 
a studené vody musí být provedeny v ½″ trubkách s ukončeny ½″ kolínky, na kterých jsou 
našroubovány rohové ventily. 
Tyto ventily musí být opatřeny filtry nečistot, aby se zamezilo problémům způsobeným nečistotami 
ve vodě. V případě, že tyto filtry nebudou nainstalovány, nebudou uznány reklamace na bateriový 
systém.

Následné napojení teplé a studené vody se provádí pomocí pancéřových flexibilních hadiček.
Odpadové potrubí musí být připraveno před usazením masážního zařízení. Napojení sifonu na odpad 
provedeme pomocí flexibilních odpadových trubek.

Provozní tlak nesmí Přesáhnout 1,8-3 bar !!!

Vodoinstalace musí být provedena dle předpisů pro vnitřní vodovody dle EN 806-1 a vnitřní kanalizaci 
dle EN 274.
Pro připojení vodovodní baterie musí být voda vyvedena v místech dle nákresu “stavební 
připravenost”. Rozvody teplé a studené vody musí být provedeny v ½″ trubkách s ukončeny ½″ 
kolínky, na kterých jsou našroubovány rohové ventily. 
Tyto ventily musí být opatřeny filtry nečistot, aby se zamezilo problémům způsobeným nečistotami 
ve vodě. V případě, že tyto filtry nebudou nainstalovány, nebudou uznány reklamace na bateriový 
systém.

Následné napojení teplé a studené vody se provádí pomocí pancéřových flexibilních hadiček.
Odpadové potrubí musí být připraveno před usazením masážního zařízení. Napojení sifonu na odpad 
provedeme pomocí flexibilních odpadových trubek.

Provozní tlak nesmí Přesáhnout 1,8-3 bar !!!
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 Potřebné nářadí  •  Potřebné náradie
Příslušenství  •  Príslušenstvo
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schema zaPojení vody
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