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PODĚKOVÁNÍ 
 
Děkujeme Vám, že jste si zvolili výrobek značky MEDIMAS. Aby Vám bezchybně sloužil mnoho let, přečtěte                
si prosím pozorně návod k použití. 

 
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS 

 
Doporučujeme používat originální náhradní díly. Při kontaktu se servisním střediskem se           
ujistěte, že máte k dispozici následující údaje: číslo objednávky nebo při nákupu u našeho              
obchodního partnera  model, datum prodeje a výrobní číslo. 
 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 
 
Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Výrobce nenese odpovědnost za žádný             
úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte              
na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití. 
 

 

Návod na používání ohřívací nádoby na lávové kameny 
 
I. Technické údaje 

 

 
II. Funkce 

 
Ohřívací nádoba na masážní lávové kameny. Plynulá regulace teploty umožňuje přesné nastavení požadované 
teploty. Bezporuchový regulátor zaručí, že nastavena teplota bude udržována během celého zákroku. Termostat 
umožňuje funkci předehřívání pro rychlé dosažení nastavené teploty. 
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Kontakt 
tel.:+420 737 02 03 04 
Email: info@medimas.cz 

 

 

Tomáš Palka 
Nová Tovární 1746  
737 01 Český Těšín 
IČO: 76233847  DIČ: CZ682088089  

Ohřívač masážních kamenů  6L 18L 

Barva nerezová ocel nerezová ocel 

Výkon 750 W 1450 W 

Napájení 230 V/60 Hz 230 V/60 Hz 

Nastavitelná teplota 0 - 70 °C 0 - 70 °C 

Rozměry přístroje 44 x 29,5 x 24 cm 52 x 38 x 24 cm 

Rozměry nádoby 31 x 22,5 x 11 cm 44 x 30 x 14 cm 

Hmotnost 3,5 kg 6,5 kg 

Záruka 2 roky 2 roky 

Certifikát CE CE 



 
 
 
III. Popis 
 

 
 

 1  Kryt/poklice 
 2  Zásobník na vodu 
 3  Indikační svítící kontrolka 
 4  Regulátor teploty 
 5  Ohřívací jednotka 

 
 
 
IV. Před prvním použitím 

 
 1  Vybalte ohřívač, vyndejte zásobník na vodu a všechny zabalené součásti a informační nálepky. Uložte ohřívač 
na dobře větrané místo na tepelně odolnou podložku. 
 2  Zjistěte si, zda váš ohřívač může být používán v elektrické síti vaší země (ČR –230/400 V / 50 Hz) – uvedeno 
na spodním štítku. Pokud parametry neodpovídají, přístroj nepoužívejte a ihned nás kontaktujte. 
 3  Otočte regulátor teploty po směru hodinových ručiček na maximum a zastrčte do zásuvky. 
 4  Nastavte regulátor teploty na pozici „Preheat” (předehřátí) a nechte ohřívač zapnutý po dobu cca 60 minut nebo 
dokud se z něj nepřestane kouřit či se linout jakákoliv vůně nebo zápach. 
 5  Kouř, vůně či zápach jsou v průběhu prvního zahřívání normální – v běžném provozu se již nebudou objevovat. 
 6  Když je úvodní zahřátí ukončeno, otočte regulátorem teploty proti směru hodinových ručiček, abyste ohřívač 
vypnuli. Vypojte ho ze zásuvky a nechte vychladnout. 
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V. Použití 

 1  Lávové kameny před použitím pokaždé umyjte a vydezinfikujte. 
 2  Na dno zásobníku položte tenčí ručník s nižší gramáží a na ten naskládejte všechny kameny. 
 3  Před zastrčením napájecího kabelu do zásuvky dostatečně naplňte zásobník vodou tak, aby překryla kameny, 
nebo do maxima kapacity, ne však méně než 1 palec (2,5 cm) pod horní hranu. Do ohřívací jednotky (5) nalijte na 
dno menší množství vody, aby dno zásobníku (2) bylo ve vodě ponořeno (ohřívač funguje i bez vody v ohřívací 
jednotce, tehdy však dochází k rychlejšímu opotřebení ohřívače). Otočte regulátorem teploty naplno po směru 
hodinových ručiček. Přikryjte pokličkou. 
 4  Zastrčte kabel do standardní zásuvky 230 V. Regulátor teploty otočte na pozici „Preheat“ pro rychlý ohřev na 
dobu 20 až 30 minut. Jakmile voda dosáhne požadované teploty, nastavte regulátor na „Operating Range“, aby se 
udržovala požadovaná teplota. 
 5  K měření teploty vody v zásobníku používejte přesný teploměr, abyste se ujistili, že kameny mají správnou 
terapeutickou teplotu. Pokud si nejste jisti, poraďte se s profesionálním terapeutem. 
 6  Kontrolka (indikátor) teploty svítí přesně podle ohřívacích cyklů – pokud ohřívač pracuje (on), kontrolka svítí. 
Pokud nepracuje (off), kontrolka nesvítí. 
 7  Opatrně vyndejte první kámen ze zásobníku vody. Vyzkoušejte jeho teplotu nejprve dotykem prstu, poté jej 
podržte v dlani. Teplota by měla být horká na dotek, ale ne nepříjemná. 
 8  Po ukončení terapie otočte regulátor teploty proti směru hodinových ručiček na doraz, abyste ohřívač vypnuli. 
Vždy, pokud přístroj nepoužíváte, odpojte ho ze zásuvky. 
 9  Nepokládejte kameny přímo do ohřívací jednotky. Může to poškodit její funkčnost. Manipulaci s kameny v 
ohřívadle provádějte opatrně. 
10  Nepokládejte teplé kameny na zanícené části těla. 

 

 

VI. Údržba a čištění 

 1  Po každém použití ohřívač umyjte. 
 2  Před čištěním ohřívače nastavte regulátor teploty na minimum a vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky. 
 3  Před čištěním nechejte přístroj zchladnout na pokojovou teplotu. 
 4  Opatrně odstraňte nejdřív kameny, až poté vodu. 
 5  Vyčistěte zásobník na vodu a umyjte ho mýdlovou vodou, opláchněte čistou vodou a vysušte suchým ručníkem. 
 6  Utřete ohřívací jednotku vlhkým hadříkem. Dávejte si pozor při čištění ohřívací jednotky. NIKDY neponořujte 
ohřívací jednotku do vody ani nepokládejte do dřezu pro její opláchnutí. 
 7  Propláchněte kameny v teplé vodě s trochou saponátu. Opláchněte je čistou teplou vodou a před uložením je 
usušte. 
 
VII. Poznámky k bezpečnosti 

 1  Ohřívač lávových kamenů společnosti MEDIMAS by neměl být používán u následujících stavů: tuberkulóza, 
nádorová onemocnění, krvácení, modřiny, otevřená poranění kůže, trombóza či zánět žil, varixy nebo 
nedefinovatelné bolesti lýtek. 
 2  Těhotné ženy a lidé trpící cukrovkou či jinou nemocí by se měli prokázat písemným souhlasem lékaře dříve než 
podstoupí terapii. 
 3  Kontaktujte svého lékaře, pokud máte jakékoliv dotazy ohledně terapeutických účinků masáží lávovými kameny 
ohřívaných v tomto ohřívači. 
 4  Pokud zjistíte jakékoliv příznaky nepohody nebo fyzických potíží během terapie, nepokračujte dále. 
 5  Pokud jste ospalí nebo již usínáte, nepoužívejte ohřívač. 
 6  Ohřívač lávových kamenů není hračka. BUĎTE MAXIMÁLNĚ OPATRNÍ při jeho používání a udržujte děti v 
dostatečné vzdálenosti. 
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Upozornění 
Krátký přívodní kabel je dodáván schválně, aby se předešlo nehodám způsobeným zamotanými            
nebo volně loženými kabely. 



 

 
Záruční list 

(Nevyžaduje podpis ani razítko, reklamaci lze uplatnit bez dokladu o koupi - stačí 
číslo objednávky.)  

 

 

Zápisy záručních oprav 

 
Záruční doba výrobku je 24 měsíců od data nákupu na poškozený materiál či dílenské zpracování. Tato záruka se                  
nevztahuje na poškození způsobená přepravou, nesprávným použitím nebo jinou nehodou. Vadný produkt může             
být vrácen s popisem vad a adresou prodejce. Pro opravu v záruční době postupujte podle instrukcí, při                 
objednávce nových částí opište číslo modelu, které je na krabici výrobku. 
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Název výrobku  Číslo objednávky  

Kód zboží  Datum prodeje  

Datum 
nahlášení 

Datum 
provedení Popis vykonané práce 

Razítko a podpis 
servis. technika 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 



  
 
 

NEPŘEHLÉDNĚTE 
 
 
 
V naší nabídce najdete také lávové kameny nezbytné k provedení masáže, které lze zakoupit 
jednotlivě nebo v sadách.  
 
 
V případě zájmu, zadejte při nákupu tento slevový kód: MedLavMan 
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POĎAKOVANIE 
 
Ďakujeme Vám, že ste si zvolili výrobok značky MEDIMAS. Aby Vám bezchybne slúžil mnoho rokov, 
prečítajte si prosím pozorne návod na použitie. 
 

 
STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKOV A SERVIS 

 
Odporúčame používať originálne náhradné diely. Pri kontakte so servisným strediskom sa           
uistite, že máte k dispozícii nasledujúce údaje: číslo objednávky alebo pri nákupe u nášho              
obchodného partnera poprípade model, dátum predaja a výrobné číslo. 
 

 
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE 

 
Pred prvým použitím si starostlivo prečítajte tento návod. Výrobca nenesie zodpovednosť za 
žiadny úraz ani škodu v dôsledku nesprávnej inštalácie alebo použitia. Návod na použitie vždy 
uchovávajte na bezpečnom a prístupnom mieste na jeho budúce použitie. 
 

Návod na používanie ohrievacej nádoby na lávové kamene 
 
I. Technické údaje 

 

 
II. Funkcie 

 
Ohrievacia nádoba na masážne lávové kamene. Plynulá regulácia teploty umožňuje presné nastavenie 
požadovanej teploty. Bezporuchový regulátor zaručí, že nastavená teplota bude udržiavaná počas celého zákroku. 
Termostat umožňuje funkciu predrievania na rýchle dosiahnutie nastavenej teploty 
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Kontakt 
tel.:+421 949 64 43 48 
Email: info@medimas.sk 
 

 

 

Handels s.r.o. 
Jánošíkova 1  
010 01 Žilina 
IČO: 46085602 IČ DPH: SK2023271932  

Orievač masážnych kameňov  6L 18L 

Farba nerezová oceľ nerezová oceľ 

Výkon 750 W 1450 W 

Napájanie 230 V/60 Hz 230 V/60 Hz 

Nastavitelľá teplota 0 - 70 °C 0 - 70 °C 

Rozmery prístroja 44 x 29,5 x 24 cm 52 x 38 x 24 cm 

Rozmery nádoby 31 x 22,5 x 11 cm 44 x 30 x 14 cm 

Hmotnosť 3,5 kg 6,5 kg 

Záruka 2 roky 2 roky 

Certifikát CE CE 



 
 
 
III. Popis 
 

 
 

 1  Kryt/pokrievka 
 2  Zásobník na vodu 
 3  Indikačná svietiaca kontrolka 
 4  Regulátor teploty 
 5  Ohrievacia jednotka 

 
 
IV. Pred prvým použitím 

 
 1  Vybaľte ohrievač, vyberte zásobník na vodu a všetky zabalené súčasti a informačné nálepky. Uložte ohrievač 
na dobre vetrané miesto na tepelne odolnú podložku. 
 2  Zistite si, či váš ohrievač môže byť používaný v elektrickej sieti vašej krajiny (ČR –230/400 V / 50 Hz) – uvedené 
na spodnom štítku. Pokiaľ parametre nezodpovedajú, prístroj nepoužívajte a ihneď nás kontaktujte. 
 3  Otočte regulátor teploty v smere hodinových ručičiek na maximum a zastrčte do zásuvky. 
 4  Nastavte regulátor teploty na pozíciu „Preheat” (predhriatie) a nechajte ohrievač zapnutý po dobu cca 60 minút 
alebo pokiaľ sa z neho neprestane dymiť či sa linúť akákoľvek vôňa alebo zápach. 
 5  Dym, vôňa či zápach sú v priebehu prvého zahrievania normálne – v bežnej prevádzke sa už nebudú 
objavovať. 
 6  Keď je úvodné zahriatie ukončené, otočte regulátorom teploty proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ohrievač 
vypli. Vypojte ho zo zásuvky a nechajte vychladnúť. 
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18L 
 

 



 
 

V. Použitie 

 1  Lávové kamene pred použitím zakaždým umyte a vydezinfikujte. 
 2  Na dno zásobníku položte tenší ručník s nižšou hmotnosťou a na ten naskladajte všetky kamene. 
 3  Pred zastrčením napájacieho kábla do zásuvky dostatočne naplňte zásobník vodou tak, aby prekryla kamene, 
alebo do maxima kapacity, nie však menej než 1 palec (2,5 cm) pod hornú hranu. Do ohrievacej jednotky (5) 
nalejte na dno menšie množstvo vody, aby dno zásobníku (2) bolo vo vode ponorené (ohrievač funguje i bez 
vody v ohrievacej jednotke, vtedy však dochádza k rýchlejšiemu opotrebovaniu ohrievača). Otočte 
regulátorom teploty naplno v smere hodinových ručičiek. Prikryte pokrievkou. 
Zastrčte kábel do štandardnej zásuvky 230 V. Regulátor teploty otočte na pozíciu „Preheat“ pre rýchly ohrev na 
dobu 20 až 30 minút. Akonáhle voda dosiahne požadovanú teplotu, nastavte regulátor na „Operating Range“, aby 
sa udržovala požadovaná teplota. 
 5  Na merania teploty vody v zásobníku používajte presný teplomer, aby ste sa uistili, že kamene majú správnu 
terapeutickú teplotu. Pokiaľ si nie ste istí, poraďte sa s profesionálnym terapeutom. 
 6  Kontrolka (indikátor) teploty svieti presne podľa ohrievacích cyklov – pokiaľ ohrievač pracuje (on), kontrolka 
svieti. Pokiaľ nepracuje (off), kontrolka nesvieti. 
 7  Opatrne vyberte prvý kameň zo zásobníku vody. Vyskúšajte jeho teplotu najskôr dotykom prstu, potom ho 
podržte v dlani. Teplota by mala byť horúca na dotyk, ale nie nepríjemná. 
 8  Po ukončení terapie otočte regulátor teploty v protismere hodinových ručičiek nadoraz, abyste ohrievač vypli. 
Vždy, pokiaľ prístroj nepoužívate, odpojte ho zo zásuvky. 
 9  Neklaďte kamene priamo do ohrievacej jednotky. Môže to poškodiť jej funkčnosť. Manipuláciu s kameňmi v 
ohrievadle uskutočňujte opatrne. 
10  Neklaďte teplé kamene na zapálené časti tela. 

 

 

VI. Údržba a čistenie 

 1  Po každom použití ohrievač umyte. 
 2  Pred čistením ohrievača nastavte regulátor teploty na minimum a vytiahnite napájací kábel zo zásuvky. 
 3  Pred čistením nechajte prístroj vychladnúť na izbovú teplotu. 
 4  Opatrne odstráňte najskôr kamene, až potom vodu. 
 5  Vyčistite zásobník na vodu a umyte ho mydlovou vodou, opláchnite čistou vodou a vysušte suchým ručníkom. 
 6  Utrite ohrievaciu jednotku vlhkou handričkou. Dávajte si pozor pri čistení ohrievacej jednotky. NIKDY 
neponárajte ohrievaciu jednotku do vody ani neklaďte do drezu na jej opláchnutie. 
 7  Prepláchnite kamene v teplej vode s trochou saponátu. Opláchnite ich čistou teplou vodou a pred uložením ich 
usušte. 
 
VII. Poznámky k bezpečnosti 

 1  Ohrievač lávových kameňov spoločnosti MEDIMAS by nemal byť používaný pri nasledovných stavoch: 
tuberkulóza, nádorové ochorenia, krvácanie, modriny, otvorené poranenia kože, trombóza či zápal žíl, varixy alebo 
nedefinovateľné bolesti lýtok. 
 2  Tehotné ženy a ľudia trpiaci cukrovkou či inou chorobou by sa mali preukázať písomným súhlasom lekára skôr 
než podstúpia terapiu. 
 3  Kontaktujte svojho lekára, pokiaľ máte akékoľvek otázky ohľadom terapeutických účinkov masáže lávovými 
kameňmi ohrievaných v tomto ohrievači. 
 4  Pokiaľ zistíte akékoľvek príznaky nepohody alebo fyzických ťažkostí počas terapie, nepokračujte ďalej. 
 5  Pokiaľ ste ospalí alebo už zaspávate, nepoužívajte ohrievač. 
 6  Ohrievač lávových kameňov nie je hračka. BUĎTE MAXIMÁLNE OPATRNÍ pri jeho používaní a udržujte deti v 
dostatočnej vzdialenosti. 
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Upozornenie 
Krátky prívodný kábel je dodávaný schválne, aby sa predišlo nehodám spôsobeným zamotanými            
alebo voľne položenými káblami. 



 

 
Záručný list 

(Nevyžaduje podpis ani pečiatku, reklamáciu možno uplatniť bez dokladu o kúpe 
- stačí číslo objednávky.) 

 

 

Zápisy záručných opráv 

 
Záručná doba výrobku je 24 mesiacov od dátumu nákupu na poškodený materiál či dielenské spracovanie. Táto                
záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené prepravou, nesprávnym použitím alebo inou nehodou. Chybný             
produkt môže byť vrátený s popisom vád a adresou predajcu. V prípade opravy v záručnej dobe postupujte podľa                  
inštrukcií, pri objednávke nových častí opíšte číslo modelu, ktoré je na krabici výrobku. 
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Názov výrobku  Číslo objednávky  

Kód tovaru  Dátum predaja  

Dátum 
nahlásenia 

Dátum 
vyhotovenia Popis vykonanej práce 

Pečiatka a podpis 
servis. technika 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 



 
 

NEPREHLIADNITE 
 
 
 
V našej ponuke nájdete takisto lávové kamene nevyhnutné na uskutočnenie masáže, ktoré 
možno zakúpiť jednotlivo alebo v sadách.  
 
 
V prípade záujmu, zadajte pri nákupe tento zľavový kód: MedLavMan 
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 ČESKÁ REPUBLIKA  SLOVENSKO  

  
+420 737 02 03 04  

 
+421 949 64 43 48 

 

  
 info@medimas.cz  

 
info@medimas.sk 

 


