
el07
Uživatelský manuál k ohřevu lávových kamenů

Technické specifikace:
Jednotka: 220-240V, 50Hz
Objem uveden na obalu dle typu, příkon uveden na obalu dle typu.
Rozsah nastavení teploty 40-70OC, preheat mode 93OC
Přístroj se skládá ze tří částí: Externí jednotka, vnitřní nádoba a víko.

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. Neoddělávejte elektrický kabel z přístroje, neponořujte jednotku do vody nebo jiných kapalin.
4. Před vypojením přístroje z elektrické zásuvky nastavte vždy ovladač teploty na minimum.
5. Přístroj nepoužívejte ve sprše nebo při koupání.
6. Nenechávejte ovládat jednotku děti.
7. Jednotku odpojte z elektrické zásuvky před čištěním nebo při nepoužívání.
8. Nepoužívejte jednotku, pokud je elektrický kabel poničen nebo je poničena zásuvka. Při jakémkoliv poničení samotné jednotky ji taktéž nepoužívejte.

Jednotku zašlete zpět dodavateli.
9. Použití nedovolených příslušenství může vést ke zranění.
10. Jednotku nepoužívejte ve venkovních prostorech.
11. Elektrický kabel jednotky nenechávejte položený přes ostré hrany. Taktéž se kabel nesmí dotýkat teplých částí, které ho mohou poničit.
12. Jednotku přenášejte velice opatrně, pokud je naplněna teplou tekutinou.
13. Nepoužívejte jednotku k jiným účelům než je popsáno v tomto manuálu.
14. Jednotku naplňujte vodou maximálně 2,5cm pod horní okraj.
15. Vždy nejdříve položte do jednotky kameny a následně vodu.
16. Vždy vyzkoušejte teplotu samotného kamene před použitím.
17. Používejte k vyndávání kamenů rukavice a síťku.
18. Nikdy nevlévejte teplou nebo vařící vodu do jednotky.
První použití jednotky
Vybalte jednotku a sundejte z ní veškerý obalový materiál. Vyndejte vnitřní mísu (označení Water Reservoir) z ohřívače a poklici  a umístěte jednotku na
dobře větraném místě.
1. Nastavte ovladač teploty na maximální teplotu, tj. 70O C(nastavení teploty je popsáno níže).
2. Nechte zapnuto cca 60 minut, nebo až do doby kdy zápach a případně kouř ustane.
3. Určitý odér a kouř vzniká při samotném zahřívání jednotky při prvním použití.
4. Vypněte jednotku, odpojte jednotku ze zásuvky a nechte jednotku vychladnout.
5. Následně po vychladnutí jednotky, jednotku zapněte a nastavte na cca 60 OC. Pokud je jednotka správně „vypálena“, není cítit žádný zápach. Pokud

z jednotky vychází zápach  opakujte krok 1-4, pouze čas zkraťte na cca 20minut.
Popis tlačítek na ovladači
Levá část číselného displeje – ukazuje nastavenou teplotu uživatelem, kterou uživatel požaduje
Pravá část číselného displeje - ukazuje reálnou teplotu. Tato část také ukazuje, zdali je nastavena jednotka stupeň Celsia nebo Farenhaita.
Ukazatel mezi levou částí a pravou částí číselného displeje – informuje, zdali jednotka ohřívá nebo je vypnutá (neohřívá) a teplota byla již dosažena
Tlačítko plus – slouží k zvyšování teploty nebo k změně teplotní stupnice - Celsia nebo Farenhaita
Tlačítko minus - slouží k snižování teploty nebo k změně teplotní stupnice- Celsia nebo Farenhaita
On/off tlačítko umístěné mezi tlačítkem plus a minus – slouží k zapnutí/vypnutí jednotky
Instrukce k použití jednotky
1. Umyjte všechny kameny před použitím
2. Vnitřní mísu (water reservoir) vložte do jednotky (main heating unit) – dle obrázku na straně 4 nebo 5 dle typu jednotky. Vložte kousek látky na dno

vnitřní mísy. Kameny položte na tuto látku.
3. Jednotku naplňte vodou tak, aby byly kameny ponořeny, maximálně však 2,5cm pod okraj. Zavřete jednotku víkem.
4. Zapojte jednotku do elektrické zásuvky. Zmáčkněte tlačítko On/off, jednotka se zapne.
5. Pomocí tlačítka plus a minus nastavte požadovanou teplotu.
6. Na jednotce svítí indikátor ohřevu, jakmile začne jednotka zahřívat. Indikátor se vypne při dosažení nastavené teploty.
7. Opatrně vyjměte z jednotky kámen. Zjistěte teplotu nejdříve prstem, následně celou dlaní. Teplota by měla být dostatečně vysoká, ale kámen nesmí

pálit.
8. Po ukončení masáže jednotku vypněte ovladačem teploty vlevo. Odpojte z elektrické sítě.
9. Nevhazujte kameny do jednotky. Může dojít ke zničení vnitřní nádoby.
10. Nepoužívejte horké kameny na místa těla s popáleninami.
Údržba a čištění
1. Po každém použití jednotku vyčistěte.
2. Jednotku vypněte a odpojte z elektrické sítě.
3. Nechte jednotku vychladnout.
4. Vyjměte všechny kameny a vylijte následně vodu.
5. Vnitřní mísu a víko vyčistěte teplou mýdlovou vodou, následně čistou vodou a vysušte ručníkem.
6. Hlavní jednotku (obrázek na straně 6 – označení Main heating unit) čistěte vlhkým hadříkem. Nikdy jednotku neponořujte do vody!
7. Kameny ponořte do vařící vody s trochou středně silného saponátu. Následně kameny vložte do čisté vařící vody a pak osušte.

Prohlašujeme, že dodávaný výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení předmětných předpisů Evropského společenství:
ES 2006/95/ES – NV č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
ES 2004/108/ES – NV č. 616/2006 Sb., o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektrokompatibility a příslušným předpisům a
normám, které z těchto nařízení (směrnic) vyplývají.
RoHS 2011/65/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení používání některých nebezpečných látek v
elektrických a elektronických zařízeních (EEZ)
Zvolený postup posuzování shody
Podle zákona č. 22/1997 Sb. § 13 ve znění změn, § 12 odst. 3, písm. a)

V případě závad nás kontaktujte. MedHelp, s.r.o., Kozinova 789, 29001 Poděbrady, Tel. +420 325 610 462,CZ www.medhelp-shop.cz, SK www.medhelp-shop.sk

http://www.medhelp-shop.cz
http://www.medhelp-shop.sk


el07
Uživatelský manuál k ohřevu lávových kamenů

Technické specifikace:
Jednotka: 220-240V, 50Hz
Objem uveden na obalu dle typu, příkon uveden na obalu dle typu.
Rozsah nastavení teploty 40-70OC, preheat mode 93OC
Přístroj se skládá ze tří částí: Externí jednotka, vnitřní nádoba a víko.

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. Neoddělávejte elektrický kabel z přístroje, neponořujte jednotku do vody nebo jiných kapalin.
4. Před vypojením přístroje z elektrické zásuvky nastavte vždy ovladač teploty na minimum.
5. Přístroj nepoužívejte ve sprše nebo při koupání.
6. Nenechávejte ovládat jednotku děti.
7. Jednotku odpojte z elektrické zásuvky před čištěním nebo při nepoužívání.
8. Nepoužívejte jednotku, pokud je elektrický kabel poničen nebo je poničena zásuvka. Při jakémkoliv poničení samotné jednotky ji taktéž

nepoužívejte. Jednotku zašlete zpět dodavateli.
9. Použití nedovolených příslušenství může vést ke zranění.
10. Jednotku nepoužívejte ve venkovních prostorech.
11. Elektrický kabel jednotky nenechávejte položený přes ostré hrany. Taktéž se kabel nesmí dotýkat teplých částí, které ho mohou poničit.
12. Jednotku přenášejte velice opatrně, pokud je naplněna teplou tekutinou.
13. Nepoužívejte jednotku k jiným účelům než je popsáno v tomto manuálu.
14. Jednotku naplňujte vodou maximálně 2,5cm pod horní okraj.
15. Vždy nejdříve položte do jednotky kameny a následně vodu.
16. Vždy vyzkoušejte teplotu samotného kamene před použitím.
17. Používejte k vyndávání kamenů rukavice a síťku.
18. Nikdy nevlévejte teplou nebo vařící vodu do jednotky.

První použití jednotky
Vybalte jednotku a sundejte z ní veškerý obalový materiál. Vyndejte vnitřní mísu (označení Water Reservoir) z ohřívače a poklici  a umístěte jednotku na
dobře větraném místě.

1. Nastavte ovladač teploty na maximální teplotu, tj. 70O C(nastavení teploty je popsáno níže).
2. Nechte zapnuto cca 60 minut, nebo až do doby kdy zápach a případně kouř ustane.
3. Určitý odér a kouř vzniká při samotném zahřívání jednotky při prvním použití.
4. Vypněte jednotku, odpojte jednotku ze zásuvky a nechte jednotku vychladnout.
5. Následně po vychladnutí jednotky, jednotku zapněte a nastavte na cca 60 OC. Pokud je jednotka správně „vypálena“, není cítit žádný zápach.

Pokud z jednotky vychází zápach  opakujte krok 1-4, pouze čas zkraťte na cca 20minut.
Popis tlačítek na ovladači
Levá část číselného displeje – ukazuje nastavenou teplotu uživatelem, kterou uživatel požaduje
Pravá část číselného displeje - ukazuje reálnou teplotu. Tato část také ukazuje, zdali je nastavena jednotka stupeň Celsia nebo Farenhaita.
Ukazatel mezi levou částí a pravou částí číselného displeje – informuje, zdali jednotka ohřívá nebo je vypnutá (neohřívá) a teplota byla již dosažena
Tlačítko plus – slouží k zvyšování teploty nebo k změně teplotní stupnice - Celsia nebo Farenhaita
Tlačítko minus - slouží k snižování teploty nebo k změně teplotní stupnice- Celsia nebo Farenhaita
On/off tlačítko umístěné mezi tlačítkem plus a minus – slouží k zapnutí/vypnutí jednotky
Instrukce k použití jednotky

1. Umyjte všechny kameny před použitím
2. Vnitřní mísu (water reservoir) vložte do jednotky (main heating unit) – dle obrázku na straně 4 nebo 5 dle typu jednotky. Vložte kousek

látky na dno vnitřní mísy. Kameny položte na tuto látku.
3. Jednotku naplňte vodou tak, aby byly kameny ponořeny, maximálně však 2,5cm pod okraj. Zavřete jednotku víkem.
4. Zapojte jednotku do elektrické zásuvky. Zmáčkněte tlačítko On/off, jednotka se zapne.
5. Pomocí tlačítka plus a minus nastavte požadovanou teplotu.
6. Na jednotce svítí indikátor ohřevu, jakmile začne jednotka zahřívat. Indikátor se vypne při dosažení nastavené teploty.
7. Opatrně vyjměte z jednotky kámen. Zjistěte teplotu nejdříve prstem, následně celou dlaní. Teplota by měla být dostatečně vysoká, ale kámen

nesmí pálit.
8. Po ukončení masáže jednotku vypněte ovladačem teploty vlevo. Odpojte z elektrické sítě.
9. Nevhazujte kameny do jednotky. Může dojít ke zničení vnitřní nádoby.
10. Nepoužívejte horké kameny na místa těla s popáleninami.

Údržba a čištění
1. Po každém použití jednotku vyčistěte.
2. Jednotku vypněte a odpojte z elektrické sítě.
3. Nechte jednotku vychladnout.
4. Vyjměte všechny kameny a vylijte následně vodu.
5. Vnitřní mísu a víko vyčistěte teplou mýdlovou vodou, následně čistou vodou a vysušte ručníkem.
6. Hlavní jednotku (obrázek na straně 6 – označení Main heating unit) čistěte vlhkým hadříkem. Nikdy jednotku neponořujte do vody!
7. Kameny ponořte do vařící vody s trochou středně silného saponátu. Následně kameny vložte do čisté vařící vody a pak osušte.

Prohlašujeme, že dodávaný výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení předmětných předpisů Evropského společenství:
ES 2006/95/ES – NV č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
ES 2004/108/ES – NV č. 616/2006 Sb., o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektrokompatibility a příslušným předpisům a
normám, které z těchto nařízení (směrnic) vyplývají.
RoHS 2011/65/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení používání některých nebezpečných látek v
elektrických a elektronických zařízeních (EEZ)
Zvolený postup posuzování shody
Podle zákona č. 22/1997 Sb. § 13 ve znění změn, § 12 odst. 3, písm. a)

V případě závad nás kontaktujte. MedHelp, s.r.o., Kozinova 789, 29001 Poděbrady, Tel. +420 325 610 462,CZ www.medhelp-shop.cz, SK www.medhelp-shop.sk
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