
HYDROMASÁŽ 
 
- 4 programy, 3 úrovně intenzity 
- Dálkové ovládání 
- Nafukovací krční polštářek 
- Vibrační hlavice 
 
Bubble bath 
Děkujeme za zakoupení bublinkové koupele Bubble bath. Sada obsahuje hlavici se dvěmi vyměnitelnými 
nástavci a opěrku hlavy. 
 
Důležité bezpečnostní upozornění 
Bezpečnostní zařízení 
The Hydro Mass perfektně vyhovuje všem odpovídajícím elektrickým bezpečnostním standardům. 
Bezpečnostní pojistka v zařízení 
Pokud se objeví problém, okamžitě se přeruší napájení ze sítě. 
Dlouhý napájecí kabel 
Adaptér musí být připojen mimo koupelnovou zástrčku. Vyberte zásuvku, která je dostatečně vzdálená od vody, 
aby nedošlo ke zkratu nebo úrazu elektrickým proudem. Pro tento účel je zařízení vybaveno dlouhým napájecím 
kabelem. 
Montáž na zeď 
Dlouhý a flexibilní přívod vzduchu umožňuje naprosto bezpečnou montáž jednotky na zeď v dostatečné 
vzdálenosti od koupele nebo jiného vodního zdroje. 
Pokud používáte elektrické zařízení, měli byste vždy postupovat dle následující bezpečnostní upozornění, které 
vedou ke snížení rizika elektrického šoku, ublížení na zdraví nebo požáru. Přečtěte si pozorně tyto bezpečnostní 
instrukce před prvním použitím a uschovejte je pro pozdější konzultaci nebo pro nového uživatele. 
- VŽDY zkontrolujte zástrčku před každým použitím 
- NIKDY se nedotýkejte zástrčky, vedlejší nebo hlavní jednotky s mokrýma rukama, nebo pokud jste ve vaně. 
- Doporučujeme připojit toto zařízení k napájecímu zdroji umístěnému mimo koupelnu. 
- Nezakrývejte zařízení. 
- Nepoužívejte koupací matraci v nádržích nebo nafukovacích bazénech. 
- Toto zařízení není určeno pro použití osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními 
schopnostmi, včetně dětí, nebo lidí bez zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyli poučeni 
předem o tom, jak zařízení používat, někým odpovědným za jejich bezpečnost. 
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neponořujte nikdy hlavní jednotku, napájecí kabel nebo zástrčku do 
vody ani jiné kapaliny. 
- Nikdy se nesnažte zachytit přístroj padající do vody. Okamžitě odpojte napájení a znovu již zařízení 
nepoužívejte. 
- Neumisťujte zařízení na místo, kde by mohl být napájecí kabel náhodně přerušen. 
- Ujistěte se, že je přístroj vypnutý před připojením k hlavnímu napájecímu zdroji. 
- Nepohybujte přístrojem pomocí kabelu. Nikdy nevytahujte kabel ze zdi taháním za kabel. 
- Nepoužívejte přístroj, pokud je zástrčka poškozená. Opravu svěřte pouze kvalifikovanému elektrikáři. 
- Pokud přístroj náhle přestane fungovat, nebo se některé jeho funkce zdají být chybné, ihned odpojte a vypněte 
přístroj. 
- Pokud je přístroj zapojen do hlavní jednotky, nikdy jej nenechávejte bez dozoru. 
- Vypojte přístroj ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte nebo před čištěním. 
- Zařízení a kabely uschovejte před teplem, tupými objekty a dalšími elementy, které by mohly přístroj poškodit. 
- Odstraňte všechny částice z větracích prostorů a nezakrývejte přístroj. 
- Nikdy nic nevhazujte a nevkládejte do děr. 
- Pokud chcete přístroj odpojit ze zásuvky, ujistěte se, že je vypnutý, až poté vytáhněte kabel. 
- Vždy nechte koupací matraci uschnout před uskladněním. 
- Nepoužívejte tento přístroj venku. Je určený pouze k užití vevnitř. 
- Přístroj používejte pouze podle pokynů v této brožuře. 
- Pokud je hlavní jednotka poškozená, musí být opravena výrobcem, schválenou opravářskou společností nebo 
jinou kvalifikovanou osobou, která ponese všechna rizika. 



 
VAROVÁNÍ 
1. Nepoužívejte pěnové koupelové oleje a minerální soli, prosíme, otestujte nejdříve malé množství, pokud je vše 
v pořádku zvyšujte množství. 
2. Používejte koupací matraci pouze k účelu, ke kterému je určena a je popsán v tomto průvodci. 
3. Jestliže trpíte patologickým stavem jako jsou křečové žíly, určitou kožní poruchou atd., nebo pokud jste 
těhotná, prosíme, konzultujte užívání přístroje s lékařem. 
 
1. KOMPONENTY DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 
A: Tlačítko ovládání napájení 
B: Tlačítko pro Vypnutí / Zapnutí 
C: Tlačítko ovládání času 
D: Tlačítko zvolení programu 
 
Jak vyměnit baterie v dálkovém ovládání 
Dálkové ovládání funguje s typem baterií CR2032 3V (dodávané s přístrojem). 
 
Jak to funguje: 
- Pro výměnu baterií použijte plochý šroubovák správné šířky 
- Umístěte správně hrot šroubováku do naznačené štěrbiny na zadní straně dálkového 
ovládání. 
- Otočte šroubovákem v protisměru hodinových ručiček tak, že trojúhelník směřující 
k symbolu uzavřený zámek je před symbolem otevřený zámek. 
Vyndejte a vyměňte baterie, obráceným postupem zavřete kryt baterií. 
 
2. KOMPONENTY HLAVNÍ JEDNOTKY 
E: Tlačítko ovládání intenzity (Nízká, Střední, Vysoká) 
F: Tlačítko ovládání času (10 – 15 – 20 – 30 – 60 minut) 
G: Tlačítko ovládání programu (P1 – P2 – P3 – P4) 
H: Tlačítko pro Vypnutí / Zapnutí 
 
a) Instrukce k použití 
 
Montážní instrukce 
Hlavní jednotka slouží k pověšení na zeď, což garantuje kompletní 
elektrickou bezpečnost. 
Poznámka:  
Pokud máte pochybnosti o správném umístění nebo montáži zařízení, poraďte se vždy s kvalifikovaným 
elektrikářem. 
 
Umístění hlavní jednotky 
Doporučujeme namontovat jednotku na zeď, do vzpřímené polohy, alespoň 1m od koupele a ve výšce 180 cm 
nad zemí. Hlavní jednotka musí být namontována na místě, které bude nepřístupné osobě z vany. 
 
DŮLEŽITÉ 
Hlavní jednotka nesmí být za žádných okolností namontována na místo, ze kterého by mohla spadnout do 
koupele, dřezu nebo toalety. Doporučujeme připojit toto zařízení k elektrické zásuvce umístěné mimo 
koupelnu. 
 
b) Instalace 
1. Hlavní jednotka by měla být zavěšena s výstupem vzduchového potrubí umístěným dolů. 
2. Po označení pozic děr vyvrtejte 2 díry o průměru 5 mm a 28 mm hlubokých, dávejte pozor, abyste nenavrtali 
vodovodní, elektrické nebo plynové potrubí zabudované ve zdi. 
3. Zatlačte šrouby do vyvrtaných děr ve zdi tak, aby koukaly hlavy cca 7 mm. 
4. Umístěte hlavní jednotku tak, aby hlavy šroubů vstupovaly do kruhových otvorů v zadní části zařízení. 



5. Zatáhněte hlavní jednotku dolů, aby byla pevně umístěna na montážním šroubu. 
Poznámka: Může být nutné upravit hloubku šroubů tak, aby umístění bylo dostatečně bezpečné a stabilní. U 
dutých příček s hrázděním mohou být nutné speciální montážní systémy (nejsou však k dispozici). 
 
3. KOUPACÍ MATRACE INSTRUKCE K POUŽITÍ 
1. Umístěte matraci do prázdné vany a stlačením matrace přilepte vakuové kelímky. 
2. Vložte „ventil“ umístěný na konci hadice v hlavní jednotce a otočením zamkněte. K tomu otočte konec hadice 
tak, aby byla šipka umístěna naproti uzavřenému zámku. 
3. Vložte druhý konec hadice do matrace. 
4. Suchýma rukama připojte napájecí kabel do zásuvky umístěný mimo koupelnu a připojte napájecí zdroj. 
5. Vyberte požadovanou délku programu pomocí tlačítka pro nastavení času na dálkovém ovládání. Maximální 
přednastavitelná délka je 60 minut, ale doporučená délka je 20 minut. 
6. Také vyberte program pomocí tlačítka pro výběr programu na dálkovém ovládání. 
7. Poté vyberte intenzitu bublin. Po výběru hlavního nastavení můžete použít váš hydro-massage. 
 
4. ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ 
„RELAX´ EAU“ je přístroj určený k individuálnímu použití. Není zde žádná část, která musí být udržována 
uživatelem. V případě problémů vraťte IMPULSION do servisního centra k opravě. 
Čištění: po použití přístroje jej jednoduše očistěte hadříkem a teplou vodou s přípravkem. 
Nikdy se zcela neponořujte do vody. 
Vždy skladujte na studeném a suchém místě. 
 
Verze: 2020-08 
 
Záruka: 
- Boneco CR, s.r.o. (dále jen ručitel) se sídlem v Polné poskytuje záruku na kvalitu zařízení, které distribuuje (dále 
jen zařízení), ke kterému jsou připojeny provozní pokyny k těmto záručním podmínkám. 
- Výrobce ručí v rámci záruky, že je zařízení bez fyzických a právních vad. 
- Záruční doba je 24 měsíců pro konečného spotřebitele, 6 měsíců pro komerční použití. 
- Odpovědnost v rámci záruky se vztahuje pouze na vady způsobené příčinami, které jsou vlastní tomuto zařízení. 
- Záruka se nevztahuje na: 
a) části vystavené přirozenému opotřebení 
b) mechanické, tepelné a chemické poškození zařízení způsobené uživatelem 
c) poškození a závady způsobené: 
- nesprávným nebo neslučitelným s pokyny k použití, údržbě nebo skladování 
- nesprávným nebo neslučitelným s instalačními pokyny 
- používáním spotřebního materiálu a příslušenství, které nejsou doporučeny Ručitelem 
- svévolné opravy, změny a konstrukční změny provedené uživatelem nebo jinými osobami – vyšší moc (povodeň, 
oheň nebo blesky atd.) 
d) závady způsobené nevhodným čištěním Zařízení nebo jeho neprovedením 
- Záruka poskytnutá na Zařízení zaniká, pokud jakékoliv neoprávněné osoby (zejména neoprávněným servisním 
střediskem nebo Kupujícím zařízení) provedou opravy, úpravy nebo změny ve struktuře Zařízení. Identifikace 
poškození pečetí, štítků nebo jiných bezpečnostních prvků nebo jejich rozmazání, které znemožňuje čtení 
informací, které jsou na nich obsaženy, lze považovat za pokus o neoprávněné zásahy do zařízení neoprávněné 
osoby a jako výsledek vyprší platnost záruky. 
- Osoba oprávněná v rámci záruky (dále jen „Oprávněná osoba“) je povinna bez zbytečného odkladu nahlásit 
odhalení vady Zařízení. 
- Reklamace na Zařízení v rámci záruky lze podat prostřednictvím obchodu, kde byl nákup proveden, nebo přímo 
u Ručitele (kontaktní údaje jsou níže). 
- Reklamované zařízení by mělo být doručeno do místa prodeje, kde byl nákup proveden, nebo přímo u Ručitele 
(kontaktní údaje jsou níže). 
- Reklamované zařízení by mělo být doručeno do místa prodeje, kde byl nákup proveden, nebo přímo u Ručitele. 
Zařízení by mělo být v obalu, který jej chrání před mechanickým poškozením během přepravy. 
- Ručitel poskytuje bezplatné odstranění vady do 30 pracovních dnů ode dne doručení vadného Zařízení do servisu 
Ručitele. 



- O tom, jak bude stížnost posuzována, rozhoduje pouze Ručitel. 
- V případě výměny vybavení nebo částí za nové se stávají majetkem oprávněné osoby, zatímco vadné vybavení 
nebo části vyměněné během opravy jsou ve vlastnictví Ručitele. 
- Záruční oprava se nevztahuje na činnosti uvedené v provozní příručce, které je uživatel povinen provádět na 
vlastní náklady (např. výměna spotřebního materiálu, čištění, odstranění vodního kamene, praní, kalibrace atd.) 
- V případě neoprávněné stížnosti budou odpovědné osobě účtovány náklady spojené s její přepravou a kontrolou. 

 
- Zařízení předložené k opravě musí být úplné (tj. musí obsahovat všechny prvky původně obsažené v soupravě). 
K opravě se smí přijímat pouze čistá a suchá zařízení zbavená tekutin. Servis si vyhrazuje právo účtovat příjemci 
náklady na uvedení zařízení do stavu, který splňuje požadavky na přijetí na servis. Cena je ekvivalentní jedné 
pracovní hodině servisního zaměstnance. 
- Se Zařízením je třeba podat následující náležitosti: doklad o nákupu formou účtenky nebo faktury (včetně razítka 
obchodu a data nákupu); jasný a přesný popis závady včetně jejího původu a pozorování; Autorizované údaje; 
jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa. Stížnosti, které neobsahují žádný z prvků 
uvedených v této části, se považují za nepodané, dokud nebudou odstraněny nedostatky. 
- Ve věcech, na které se nevztahují tyto záruční podmínky, se použijí ustanovení občanského zákoníku. 
- Záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z ustanovení o záruce za vady 
prodaného zboží. 
 
Prohlašuji, že jsem si přečetl a přijímám záruční podmínky 
 
 
……………………………………………………………………………………. 
Podpis kupujícího 
 
 
 

Distributor pro ČR a SR: 

 
Na Podhoře 185 

588 13 Polná 
Tel: 774 162 396 

e-mail: 
info@boneco-cr.cz; objednavky@boneco-cr.cz 

www.boneco-cr-cz; www.muj-tlakomer.cz; www.stopmrtvici.cz 
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