
Návod k použití
Ohřívač lávových kamenů

Uživatelský manuál k ohřevu lávových kamenů

Při použití přístroje se držte následujících základních instrukcí:
1. Přečtěte si všechny pokyny před použitím přístroje.
2. Nedotýkejte se horkého povrchu. Používejte madla nebo tlačítka.
3. Neodnímejte elektrický kabel z přístroje, neponořujte přístroj do vody nebo jiných kapalin. V případě, že je přístroj 
vybaven jinou, než EU zástrčkou, použijte přiložený adaptér.
4. Před vypojením přístroje z elektrické zásuvky vždy vypněte přístroj tlačítkem ON/OFF
5. Přístroj nepoužívejte ve sprše nebo při koupání.
6. Nenechávejte ovládat přístroj děti.
7. Přístroj odpojte z elektrické zásuvky před čištěním nebo při nepoužívání.
8. Nepoužívejte přístroj, pokud je elektrický kabel zničen nebo je zničena zásuvka. Při jakémkoli zničení samotné přístroje 
jej také nepoužívejte. Přístroj zašlete zpět dodavateli.
9. Použití nedovoleného příslušenství může vést ke zranění.
10. Přístroj nepoužívejte venku.
11. Elektrický kabel jednotky nenechávejte položený přes ostré hrany. Také se kabel nesmí dotýkat teplých částí, které jej 
mohou zničit.
12. Přístroj přenášejte velmi opatrně, je-li naplněna teplou tekutinou.
13. Nepoužívejte přístroj k ničemu jinému než je napsáno v tomto manuálu.
14. Přístroj naplňte vodou maximálně 2,5 cm pod horní okraj.
15. Vždy nejprve položte do přístroje kameny a následně nalijte vodu.
16. Vždy vyzkoušejte teplotu samotného kamene před použitím.
17. Používejte k vybírání kamenů příslušenství.
18. Nikdy nevlévejte teplou nebo vařící vodu do přístroje.

První použití
Vybalte přístroj a sundejte z něj veškerý obalový materiál. Vyjměte vnitřní mísu (označení „Water Reservoir“) a umístěte 
jednotku na dobře větraném místě.
1. Jednotku zapojte do elektrické zásuvky. Stiskněte tlačítko ON/OFF. Nastavte ovladač teploty na nejvyšší stupeň pomocí 
tlačítka +
2. Nechte ohřívač zapnutý cca 60 minut, nebo do doby, kdy zápach a případně kouř ustane.
3. Určitý kouř a zápach vniká při samotném zahřívání jednotky a nebude vadit při normálním použití.
4. Vypněte jednotku tlačítkem ON/OFF, odpojte jednotku ze zásuvky a nechte jednotku vychladnout.

Instrukce pro použití
1. Umyjte všechny lávové kameny před vložením do přístroje
2. Vnitřní mísu („water reservoir“) vložte do jednotky („main heating unit“) - podle obrázku na straně 5. Vložte kousek látky
do vnitřní mísy. Kameny položte na tuto látku.
3. Vnitřní mísu naplňte vodou tak, aby byly kameny ponořeny, maximálně však 2,5 cm pod okraj. Zavřete přístroj víkem.
4. Zapojte přístroj do elektrické zásuvky. Stisknutím tlačítka ON/OFF zapněte. Nastavte si požadovanou teplotu pomocí 
tlačítek + a – (na displeji „Setting“ ukazuje nastavenou teplotu, na displeji „Current“ ukazuje aktuální teplotu)
Když voda dosáhne požadované teploty, dioda „Heat“ přestane svítit.
5. Opatrně vyjměte z přístroje lávové kameny. Zjistěte teplotu nejprve prstem, následně celou dlaní. Teplota by měla být 
dosti vysoká, ale kámen nesmí pálit.
6. Když ukončíte masáž, přistroj vypněte tlačítko ON/OFF. Odpojte z elektrické sítě.
7. Nevhazujte kameny do přístroje, může dojít ke zničení nádoby.
8. Nepoužívejte horké kameny na místa těla s poraněními pokožky.



Údržba a čištění
1. Po každém použití přístroj vyčistěte.
2. Přístroj vypněte a odpojte z elektrické sítě.
3. Nechte přístroj vychladnout.
4. Vyjměte všechny kameny a vylijte vodu.
5. Vnitřní mísu a víko vyčistěte teplou mýdlovou vodou, následně čistou vodou a vysušte.
6. Hlavní přístroj čistěte vlhkým hadříkem. Nikdy přístroj neponořujte do vody!
7. Kameny ponořte do vroucí vody s trochou středně silného saponátu. Následně kameny vložte do čisté vroucí vody a 
poté osušte.

Záruční podmínky
1. Na tento výrobek je poskytnuta 2 letá záruka ode dne prodeje výrobku. Doba záruky se prodlužuje o dobu, po kterou byl
výrobek v záruční opravě.
2. Při uplatňování nároku na záruční opravu nemusí být výrobek doručen v originálním obalu s originálním dokladem o 
koupi výrobku.
3. Záruka se vztahuje na výrobní vady a vady materiálu.
4. V případě, na který se vztahuje záruka, bude servisem poskytnut materiál, potřebný k opravě a také bude poskytnut 
záruční servis. Vyměněné díly a části se stávají majetkem servisu.

Záruka se nevztahuje na:
1. Závady způsobené použitím k jinému účelu, než ke kterému je výrobek určen.
2. Škody způsobené nesprávným zacházením, nepozorností, dopravou či nevhodným skladováním.
3. Škody vzniklé působením mechanických či chemických vlivů.
4. Neodvratitelnou událostí (živelnou pohromou, požárem, atd.)

Záruční a pozáruční servis zabezpečuje: TEJPY.cz s.r.o., www.tejpy.cz, +420 603502505

http://www.tejpy.cz/

