
NÁVOD A MONTÁŽ MASÁŽNÍHO SPRCHOVÉHO BOXU 

BORIS MODERN
s vysokou vaničkou

Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám, a blahopřejeme, že jste si  zakoupili  náš výrobek.  Jsme ryze ČESKÁ společnost  WellMall  s.r.o. a 

dodáváme na náš trh tento výrobek za cenu, ve které není zahrnutá částka na složení a montáž. Přejeme si, aby Vám 

náš výrobek dobře a účinně sloužil. 



Před instalací si prosím přečtěte návod.

MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ DOPORUČUJEME AUTORIZOVANÝM SERVISEM
nebo firmou zabývající se instalatérskými pracemi

„Než započnete montáž, prostudujte si návod“
POZOR! Rohy skel jsou zabezpečeny násadkami, které se sundají až v koncové fázi
montáže.
P  ř  íprava na montáž:  
Počáteční montáž sprchové kabiny proveďte na hladkém, rovném a měkkém povrchu.
Pro montáž kabiny jsou zapotřebí dvě osoby
Postup se sklem: Se sklem boxu je nutno zacházet velmi opatrně!!!
V žádném případě nepokládejte nezabezpečené rohy skel na tvrdý povrch.

Návod montáže:
Montáž sprchového koutu by měla provádět kvalifikovaná a zkušená osoba.

Před montáží si důkladně přečtěte návod.

Místo pro box:
Sprchový kout by měl být postaven v rohu místnosti. Stěny místnosti by měli být ochráněny proti 

tekoucí vodě a vlhkosti.

Část prostoru, který bude uzavřen nesmí obsahovat elektrické, plynové a jiné podobné zařízení, 

které  není  odolné  vůči  tekoucí  vodě  (např.:  plynové  pece,  zásuvky,  nebo  zástrčky).  Veškeré 

elektrické nebo plynové zařízení nacházející se v místnosti (např.: plynové pece, zásuvky, nebo 

zástrčky)  kde  budete  montovat  sprchový  kout,  se  musí  nacházet  v  bezpečné  vzdálenosti  od 

venkovní  části sprchového koutu. Eventuální proud tekoucí vody by se mohl dostat ven např.: 

nedovřenými dveřmi sprchového koutu, které by nemělo způsobit např: zhasnutí plamene v peci 

nebo zkrat v elektrickém zařízení.

Podklad na kterém bude postaven kout, by měl zajistit aby stál vodorovně, stabilně a pevně.

Stěny musí být svislé, aby zajistili správnou přiléhavost konstrukce ke stěně. Nesmí se zavádět 

podložky, vzpěry a jiné podobné  části.  Veškeré pohyblivé zařízení,  které by mohlo mechanicky 

poškodit  sklo  kabiny,  se  musí  nacházet  v  bezpečné  vzdálenosti  (např.:  ocelové  věšáky  na 

ručníky).Toto zařízení by mělo být instalováno v souladu s platnými právními předpisy týkající se 

elektrických zařízení.  Elektrická zásuvka musí  mít  odpovídající  stupeň  ochrany proti  vlhkosti  -  

alespoň  IPX4.  Elektrická  zásuvka  ke  které  bude  připojen  sprchový  kout,  musí  být  jednoduše 

přístupná nebo musí  mít  k  dispozici  vypínač  přímo v zásuvce.  Zásuvka musí  mít  doplňkovou 

ochranu pro zbytkový proud (RCD) proudový chránič  s  vybavovacím proudem nepřesahujícím 

30mA.





























DOPORUČUJEME MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ AUTORIZOVANÝM SERVISEM
nebo firmou zabývající se instalatérskými pracemi

Montážní materiál a instalaci:

POZOR - UPOZORNĚNÍ
Pozor! P  ř  iložené nákresy a vybavení se mohou lišit od skute  č  ného   

vzhledu boxu.

Zapojení kabyny k vodní instalaci
- vedení by mělo být připojeno přes vodní ventily na vodovodní systém nacházející se v místnosti.

Zřízení ventilů umožní případný demontáž kabiny bez nutnosti vypnutí hlavního uzávěru vody. 

-  přípojky na vodu musíte zapojit  shodně s barevným označením (červená horká voda, modrá 

studená voda) k vývodu směšovači, který se nachází na zadní části ovládacího panelu.

- musíte také zapojit horní vývod do sprchy, která se nachází ve stříšce. Tyto spoje by měli být 

zabezpečeny objímkami.

- vodní systém, kterým je vybavena kabina je určen pro instalaci vodní sítě s maximálním tlakem 

vody od 0,1MPa do 0,5 MPa a teplotě vody nejvýše 90°C.

- pro montáž napájení kabiny vodou musíte použít klíče bez upínací čelisti, které předem zajistíte 

před případným poškozením kabiny a dílů nejlépe bavlněným hadříkem

- po zapojení  vody a zařízení  (ruční  sprcha,  horní  sprcha) musíte zkontrolovat  těsnost  celého 

systému.



Ovládací panel s vodou
Zobrazený ovládací systém na obrázku se může lišit od nainstalovaného ovládacího systému v 

kabině.

Doporučený tlak ve vodovodním rozvodu boxu je 0,2 – 0,5 Mpa.

V každé kabin  ě   se nachází:  
- ventil pro otevření průtoku vody a pro míchání studené a teplé vody.

- přepínač pro typ práce řídící průtok vody pro namontovaný systém v kabině.

(ruční sprcha, horní sprcha, vodní trysky a masáž nohou)

Na stěně kabiny se nachází úchyty pro nainstalování panelu na masáž nohou.



Údržba, používání a   č  išt  ě  ní  
Části konstrukce boxu jako je sklo, lakované části, akrylové části, umělé hmoty by se měli čistit jen 

jemnou utěrkou s použitím jemných čistících prostředků.

Nepoužívejte na čištění rozpouštědla, aceton, čistící a desinfekční prostředky, které obsahují chlór.

Tyto  zmíněné  prostředky  mohou  být  zdraví  škodlivé  a  mohou  poškodit  výrobek  –  nesmí  se 

používat na čištění boxů.

Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné používání výrobku, špatnou montáž a údržbu výrobku. 

Výrobce má právo, zavést v konstrukci při výrobě změny.

Věnujte pozornost vodící liště, která se může zanášet a pravidelně ji čistěte.

Nesmíte nechávat ve sprchovém koutě děti nebo mentálně postižené osoby bez dozoru.

Nesmí se o sprchový kout opírat předměty, které by mohli oslabit (podrápat) nebo poškodit povrch.

Ve sprchovém koutě může být maximálně jedna osoba.

Nesmí se tlačit, bouchat, nebo jiným způsobem působit na box.

Správná funkce baterie a vodního systému závisí na kvalitě vody, její tvrdosti, hustotě vápníku a 

nečistot, jako je písek atd. Kvalita vody a častost používání rozhoduje o údržbě baterie.

Doporučujeme instalovat filtry (sítě) ve vodovodu (umístěné ve ventilech vodovodního potrubí).

Části elektrického vybavení se má čistit lehce navlhlým hadříkem.

Když skončíte s používáním sprchového koutu, měli by jste vypnout napájení z venkovní strany 

kabiny a vypnout vodu.

Likvidace obal  ů   a konstrukcí  
Materiály obalů vyrobené z kartonu jsou vhodné k dalšímu zpracování (recyklaci). Lepící pásku a 

PE jistící fólii recyklujte. Nevhodné  části obalů  k recyklaci by se po jejich využití měli bezpečně 

zlikvidovat  schodně  se zákonem o odpadech.  Po skončení  životnosti  výrobku,  části  vhodné k 

dalšímu využití (např.: ocelové profily, sklo) by se měli dát k recyklaci.

Tento spotřebič je označený, v souladu s evropskou Směrnici 2002/96/ES a českým zákonem o odpadních elektrických a elektronických 

spotřebičích, symbolem přeškrtnutého odpadního kontejneru.

Tento symbol informuje spotřebitele, že označený spotřebič po uplynutí doby jeho používání nelze likvidovat odstraněním společně z 

běžným domácím odpadem.

Spotřebitel je povinen odevzdat spotřebič do vhodné sběrny elektrického a elektronického odpadu. Do tvoření systému sběru takových 

odpadů jsou zapojeny obchody s elektrickým a elektronickým zbožím, místní sběrny takovéhoto zboží i obecní úřady.

Řádná likvidace použitých elektrospotřebičů  pomáhá zamezit případným škodlivým dopadům na lidské zdraví a na životní prostředí, 

které by mohly být způsobeny přítomnosti škodlivých složek a nesprávným skladováním a likvidaci takového odpadu.

Ve spotřebiči byl omezen výskyt látek, které by mohly negativně působit na životní prostředí jak v době používání spotřebiče, tak po této 

době.




