
SV Bruksanvisning 2
Hot stone värmare

ANVÄNDARINSTRUKTION
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Kontakt
tel.:+46 760703320
Email: info@medimas.se

INTRODUKTION

Tack för att du har valt en MEDIMAS - produkt. Läs igenom instruktionerna noggrant så att du ska kunna
använda den i många år

KUNDSERVICE

Vi rekommenderar att du använder originalreservdelar. När du kontaktar kundtjänst, se till
att du har följande uppgifter tillgängliga: ordernummer eller modell, försäljningsdatum och
produktnummer om du har köpt den från vår affärspartner.

SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Tillverkaren ansvarar inte för personskador
eller produktskador till följd av felaktig hantering eller användning. Förvara alltid
bruksanvisningen på ett säkert och tillgängligt ställe för framtida bruk.

Instruktioner för användning och skötsel av Hot stone
värmare

I. Tekniska data

Hot stone värmare 6L 18L

Färg rostfritt stål rostfritt stål

Effekt 750 W 1450 W

Spänning/frekvens 230 V/60 Hz 230 V/60 Hz

Justerbar temperatur 0 - 70 °C 0 - 70 °C

Externa mått 44 x 29,5 x 24 cm 52 x 38 x 24 cm

Innerbehållare - mått 31 x 22,5 x 11 cm 44 x 30 x 14 cm

Vikt 3,5 kg 6,5 kg

Garantitid 2 år 2 år

Certifikat CE CE

II. Funktion

Hot stone värmare. Temperaturregulatorn tillåter att ställa in önskad temperatur. Den säkerställer att den inställda
temperaturen bibehålls under hela proceduren. Termostaten gör det möjligt att välja en förvärmningsfunktion för att
snabbt ställa in temperaturen.
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III. Beskrivning

6L 18L

1 Lock
2 Vattenkärl
3 Ljusindikator
4 Temperaturregulator
5 Värmeenhet

IV. Före första användning

1 Packa upp värmaren, ta ut vattenkärlet, alla förpackade delar och informationsetiketter. Förvara värmaren på en
välventilerad plats på en värmebeständig yta.
2 Kontrollera om värmaren kan användas i ditt lands elnät (SV – 220 V / 50 Hz) - som anges på den nedre
etiketten. Om parametrarna inte stämmer överens, använd inte värmaren.
3 Vrid temperaturregulatorn moturs maximalt och anslut värmaren till uttaget (120/230 volt).
4 Ställ temperaturregulatorn i läge „Preheat” (förvärmning) och låt värmaren gå i cirka 60 minuter eller tills den
slutar röka eller lukta.
5 Rök eller lukt är normal under den första uppvärmningen - det kommer inte längre att förekomma i vanlig drift.
6 När den första uppvärmningen är klar, vrid temperaturregulatorn moturs för att stänga av värmaren, dra ur
sladden från uttaget och låt värmaren svalna.

3



V. Användning

1 Tvätta och desinficera alltid lavastenar före användning.
2 Lägg en tunn handduk på botten av vattenkärlet och placera alla stenar på den.
3 Innan du ansluter elsladden, fyll vattenkärlet (2) tillräckligt med vatten för att täcka stenarna, eller till maximal
kapacitet, men inte mindre än 1 tumme (2,5 cm) under överkanten. Häll lite vatten i värmeenheten (5) så att botten
av vattenkärlet (2) är nedsänkt i vattnet (värmaren fungerar även utan vattnet i värmeenheten, men då slits
värmaren ut snabbare). Vrid temperaturregulatorn helt moturs. Täck med locket.
4 Anslut elsladden till ett vanligt 230 V-uttag. Vrid temperaturregulatorn till läge „Preheat“ (förvärmning) för en
snabb uppvärmning i 20 - 30 minuter. När vattnet når önskad temperatur ställer du in temperaturregulatorn på
„Operating Range“, för att bibehålla önskad temperatur.
5 Använd en termometer för att mäta temperaturen på vattnet i vattenkärlet för att se till att stenarna har rätt
terapeutisk temperatur. Om du är osäker, kontakta en professionell terapeut.
6 Temperaturljusindikator tänds enligt värmecyklerna - om värmaren arbetar (on) lyser ljusindikatorn. Om den inte
går (off) är ljusindikatorn släckt..
7 Ta försiktigt ut en sten från vattnet. Testa först dess temperatur med ett finger och sedan genom att hålla den i
handen. Den ska vara varm vid beröring, men inte obehaglig.
8 Efter avslutad behandling vrider du temperaturregulatorn moturs maximallt för att stänga av värmaren. Dra alltid
ur sladden från uttaget när värmaren inte används.
9 Placera inte stenarna direkt i värmeenheten. Detta kan skada dess funktion. Hantera stenarna i värmaren
försiktigt.
10 Placera inte Hot stone på inflammerade kroppsdelar.

OBS
Den korta elsladden levereras avsiktligt för att förhindra olyckor orsakade av trassliga eller lösa
kablar.

VI. Skötsel och rengöring

1 Tvätta värmaren efter varje användning.
2 Innan du rengör värmaren, ställ in temperaturregulatorn till minimum och dra ur elsladden.
3 Låt värmaren svalna till rumstemperatur innan du rengör den..
4 Ta försiktigt bort stenarna först, sedan vattnet.
5 Rengör vattenkärlet och tvätta det med tvålvatten, skölj med rent vatten och torka med en torr handduk.
6 Torka av värmeenheten med en fuktig trasa. Var försiktig när du rengör värmeenheten. Sänk ALDRIG ner den i
vatten eller placera den i diskbänken för att skölja den.
7 Tvätta stenarna i varmt vatten med lite tvättmedel. Skölj dem med rent varmt vatten och torka dem innan
förvaring.

VII. Säkerhetsanvisningar

1 MEDIMAS Hot stone värmare ska inte användas vid följande tillstånd: tuberkulos, cancer, blödning, blåmärken,
öppna hudskador, trombos eller inflammation i venerna, åderbråck.
2 Gravida kvinnor och personer som lider av diabetes eller annan sjukdom ska uppvisas skriftligt samtycke av
läkare innan de genomgår behandling.
3 Kontakta din läkare om du har några frågor om de terapeutiska effekterna av hot stone massage.
4 Om du upplever några symtom på obehag eller oro under behandlingen, fortsätt inte.
5 Använd inte värmaren om du är sömnig.
6 Hot stone värmaren är ingen leksak. VAR FÖRSIKTIG när du använder den och håll barnen på tillräckligt
avstånd.
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Garantikort
(Det krävs ingen underskrift eller stämpel, reklamation kan göras utan

kvittot - endast med ordernummret.)

Produktnamn Ordernummer

Varukod Försäljningsdatum

Uppgifter om garantireparationer

Anmälnings
-datum

Datum för
utförande Beskrivning av utfört arbete

Stämpel och
signatur av

servicetekniker

Produktens garantitid är 24 månader från inköpsdatum och garanti omfattar material- eller produktionsfel.
Denna garanti täcker inte skador orsakade under transport, av felaktig hantering eller annan olycka.
Den defekta produkten returneras med en beskrivning av skadan och säljarens adress.
För reparation under garantiperioden följ instruktionerna; när du beställer nya delar, skriv ner modellnumret som
finns på produksförpackningen.
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