
Ohřívač lávových kamenů
modely 6 l a 18 l

w w w . e u r e k o . c z

U Ž I V A T E L S K Á   P Ř Í R U Č K A

ČSN EN ISO 13482 – připravujeme  |  ČSN EN ISO 9001:2009



Obsah

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Datum: 1.1.2014
Počet stran: 11

Revize: 1
Vydání: 1

Kontaktní adresa a provozovna:

EUREKO s.r.o.
Podhorská 967/17, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

Po–pá: 8:00–16:00 hod.
Letní provoz: po–pá: 8:00–15:30 hod
Telefon: +420 800 888 909
E-mail: info@eureko.cz

Strana 2/11

Obsah str. 2

Úvod str. 3

Důležité bezpečnostní pokyny str. 4

Bezpečnostní pokyny str. 5

Údržba a čištění str. 5

Hlavní znaky str. 6
– Ohřívač lávových kamenů malý; 6 litrů str. 6
– Ohřívač lávoých kamenů velký; 18 litrů str. 7

Pokyny k použití str. 8

Upozornění a hledání závad str. 8

Jednoletá omezená záruka str. 9

Pět snadných kroků ke spokojenosti str. 9

ES prohlášení o shodě č. 03042008/EU str. 10



Úvod

Masáž horkými kameny je úžasná procedura, která z terapeutického hlediska může být při řádném provádění značným 

přínosem. Stejně jako u všech ostatních terapií je třeba dodržovat řádnou péči, aby bylo zajištěno bezpečí ošetřované 

osoby. Doporučujeme, abyste se před používáním ohřívače informovali o masáži horkými kameny u kvalifikovaného 

terapeutického specialisty.

Díky za Vaše rozhodnutí pro EUREKO!

Váš nově zakoupený přístroj je reprezentantem spolehlivé technologie, důsledně splňující nejpřísnější výrobní stanovy firmy 

Eureko. 

Důležité informace k zajištění bezpečného provozu přístroje:

Dodržujte všechna varování a instrukce uvedené na tomto návodu.

Před použitím ohřívače masážních kamenů 

si nejdříve pozorně přečtěte tento návod k použití.
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Důležité bezpečnostní pokyny

Při používání ohřívače kamenů nebo jakéhokoli jiného elektrického přístroje je třeba dodržovat tyto základní bezpečnostní 
opatření včetně následujících:

1) PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.
2) Nedotýkejte se horkých povrchů.
3) Chraňte se před úrazem elektrickým proudem a nikdy neponořujte přívodní kabel, zástrčku ani přístroj do vody nebo jiné 

kapaliny.
4) Před vytažením zástrčky ze zásuvky přístroj vypněte.
5) Nemanipulujte s přístrojem, jste-li ve vaně nebo ve sprše.
6) Zapnutý přístroj musí být vždy pod dozorem, jsou-li poblíž děti.
7) Vypojte přístroj ze zásuvky před každým čištěním, nebo pokud jej nepoužíváte. Chcete-li přístroj vyčistit, nebo přidat či 

odebrat některé jeho součásti, vždy jej nechte vychladnout.
8) Nikdy žádný spotřebič neprovozujte s poškozeným přívodním kabelem nebo zástrčkou, dokud nebude vrácen výrobci 

k prohlídce a opravě nebo k úpravám.
9) Používání výrobcem nedoporučených doplňků nebo přídavných zařízení může vést ke vniku požáru, úrazu el. proudem nebo 

zranění. 
10) Nepoužívejte venku.
11) Nenechte přívodní kabel viset přes hranu stolu nebo pultu nebo dotýkat se horkých povrchů.
12) Neumisťujte na horký plynový nebo elektrický sporák nebo do jeho blízkosti nebo do vyhřáté trouby.
13) Při manipulaci s přístrojem obsahujícím horkou tekutinu je třeba dbát maximální opatrnosti
14) Nepoužívejte přístroj pro jiný než zamýšlený účel uvedený v tomto manuálu 
15) Nikdy nenaplňujte nádobu na vodu více než 2,5 cm pod horní okraj. Umístěte přístroj na rovný povrch.
16) Vždy dejte do nádoby na vodu nejdříve kameny a poté až vodu.
17) Nepoužívejte v případě vyrážek, popálenin, řezných ran, jiných podráždění pokožky nebo máte-li citlivou nebo poškozenou 

pokožku.
18) Nikdy nenaplňujte přístroj ve vaně nebo ve dřezu, je-li zapojen do zásuvky. Je zde NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM 

PROUDEM!
19) Vždy otestujte teplotu každého kamenu tak, že se jej nejdříve dotknete prsty a poté jej podržíte v ruce, než jej začnete 

používat na jinou osobu.
20) Na vyndávání nahřátých kamenů z lázně používejte teplovzdorné rukavice nebo děrovanou dřevěnou naběračku, abyste 

zabránili popáleninám nebo opaření.
21) Nikdy nedolévejte vařící nebo horkou vodu, abyste se vyhnuli opaření a/nebo popáleninám.

Ohřívač lávových kamenů 6 l a 18 l

USCHOVEJTE TYTO POKYNY PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

POZOR: K přístroji se dodává krátký přívodní kabel, 

aby se snížilo riziko zamotání nebo zakopnutí o dlouhý kabel.
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Bezpečnostní pokyny

1) Ohřívač masážních kamenů by neměl být používán za následujících podmínek: tuberkulóza, nádory, otevřené rány, krvácení, 
modřiny, popraskaná pokožka, trombóza nebo zánět žil, křečové žíly nebo neurčitá bolest kloubů v lýtku.

2) Těhotné osoby nebo osoby s cukrovkou nebo jinou nemocí by si měly před terapií opatřit souhlas lékaře.
3) Máte-li jakékoli dotazy ohledně terapeutických účinků masážních kamenů nahřátých tímto přístrojem, poraďte se se svým 

lékařem.
4) Pokud při terapii pociťujete jakýkoli nepříjemný pocit, přestaňte používat ohřívač kamenů a kontaktujte svého lékaře.
5) Nepoužívejte tento přístroj, cítíte-li se unavení nebo ospalí.
6) Ohřívač kamenů není hračka. Při používání tohoto přístroje DBEJTE MAXIMÁLNÍ OPATRNOSTI a uchovávejte jej mimo 

dosah dětí.

Předtím, než začnete používat Váš ohřívač kamenů

1) Rozbalte svůj ohřívač masážních kamenů, VYNDEJTE NÁDOBU NA VODU A ODSTRAŇTE VEŠKERÝ OBALOVÝ 
MATERIÁL A INFORMAČNÍ ŠTÍTKY. Umístěte jednotku na TEPLUVZDORNÝ POVRCH V DOBŘE VĚTRANÉ MÍSTNOSTI.

2) Přesvědčte se, zda můžete svůj ohřívač kamenů používat při napětí dostupném ve Vašem místě. Viz etiketa na spodku 
přístroje. V případě, že specifikace na etiketě uvádějí nesprávné napětí, nepoužívejte přístroj a ihned nás kontaktujte 
s žádostí o pomoc!

3) VYPÁLENÍ – první použití ohřívače kamenů by mělo proběhnout v dobře větraných prostorách, aby se odvětral dým BĚŽNĚ 
vznikající u prvků, které se poprvé zahřejí na vysokou teplotu. Řiďte se prosím těmito pokyny:
• Postavte ohřívač kamenů na teplovzdorný povrch v dobře větraných prostorách.
• Vyjměte nádobu na vodu a sundejte víko.
• Nastavte teplotu na maximum. Nechte přístroj pomalu „vypálit“ po dobu minimálně jedné hodiny.

4) Po dokončení procedury odpojte ohřívač kamenů ze zdroje a nechte jej vychladnout.
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Údržba a čištění

1) Vyčistěte jednotku po každé terapii.
2) Před zahájením čištění nastavte ovladač teploty na minimum a vypojte ohřívač ze zásuvky.
3) Před čištěním nebo vyndáváním jednotlivých dílů nechte přístroj vychladnout na pokojovou teplotu.
4) Nejdříve opatrně vyjměte všechny kameny a poté vylijte vodu.
5) Vyčistěte nádobu na vodu a víko teplou mýdlovou vodu a poté opláchněte čistou vodou a osušte utěrkou.
6) Hlavní topnou jednotku otřete vlhkou utěrkou. Při čištění hlavní topné jednotky je třeba dbát zvláštní opatrnosti. NIKDY 

neponořujte hlavní topnou jednotku do vody, ani ji nedávejte do dřezu k opláchnutí.
7) Opláchněte kameny teplou vodou s malým množstvím slabého detergentu. Poté kameny opláchněte čistou teplou vodou 

a před uskladněním je nechte vyschnout.
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Hlavní znaky

Ohřívač lávových kamenů, malý – 6 litrů

1) Displej 1: Požadovaná teplota – tento digitální displej ukazuje nastavenou požadovanou vnitřní teplotu a rovněž informuje uživatele 
zobrazením chybového hlášení, objeví-li se jakákoli odchylka nebo porucha během provozu přístroje.

2) Displej 2: Aktuální teplota – tento digitální displej ukazuje aktuální vnitřní teplotu jednotky podle toho, jak se mění na základě změny 
nastavení požadované teploty nebo jiné změny teploty během pravidelného používání (např. při otevření). Tento displej rovněž umožňuje 
nastavení teploty s použitím jednotek °F nebo °C. 

3) Kontrolka ohřevu – kontrolka ohřevu se vypne při dosažení požadované teploty nebo je-li jednotka odpojena ze zdroje. 
4) Tlačítko “Plus” (+). Stiskem tohoto tlačítka můžete zvýšit teplotu nebo přepínat mezi jednotkami °F / °C.
5) Tlačítko “Mínus” (-). Stiskem tohoto tlačítka můžete snížit teplotu nebo přepínat mezi jednotkami °F / °C.
6) Tlačítko ZAP/VYP – zapíná/vypíná přístroj.
7) Vyjímatelná nádoba na vodu – tuto vyjímatelnou nádobu umožňující snadné čištění a pohodlné používání můžete naplnit vodou samostatně 

nebo uvnitř ohřívače kamenů.
8) Víko – používání víka po celou dobu provozu pomáhá udržovat požadovanou teplotu v ohřívači.
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Hlavní znaky

Ohřívač lávových kamenů, velký – 18 litrů

1) Displej 1: Požadovaná teplota – tento digitální displej ukazuje nastavenou požadovanou vnitřní teplotu a rovněž informuje uživatele 
zobrazením chybového hlášení, objeví-li se jakákoli odchylka nebo porucha během provozu přístroje.

2) Displej 2: Aktuální teplota – tento digitální displej ukazuje aktuální vnitřní teplotu jednotky podle toho, jak se mění na základě změny 
nastavení požadované teploty nebo jiné změny teploty během pravidelného používání (např. při otevření). Tento displej rovněž umožňuje 
nastavení teploty s použitím jednotek °F nebo °C. 

3) Kontrolka ohřevu – kontrolka ohřevu se vypne při dosažení požadované teploty nebo je-li jednotka odpojena ze zdroje. 
4) Tlačítko “Plus” (+). Stiskem tohoto tlačítka můžete zvýšit teplotu nebo přepínat mezi jednotkami °F / °C.
5) Tlačítko “Mínus” (-). Stiskem tohoto tlačítka můžete snížit teplotu nebo přepínat mezi jednotkami °F / °C.
6) Tlačítko ZAP/VYP – zapíná/vypíná přístroj.
7) Vyjímatelná nádoba na vodu – tuto vyjímatelnou nádobu umožňující snadné čištění a pohodlné používání můžete naplnit vodou samostatně 

nebo uvnitř ohřívače kamenů.
8) Víko – používání víka po celou dobu provozu pomáhá udržovat požadovanou teplotu v ohřívači.
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Pokyny k použití

1) Masážní kameny omývejte před každým použitím.
2) Umístěte utěrku na dno nádoby, abyste mohli snadno vyjmout ohřáté masážní kameny. Ujistěte se, že jsou všechny kameny 

na utěrce.
3) Předtím, než přístroj zapojíte do zásuvky, ujistěte se, že je v nádobě dost vody, aby pokryla kameny nebo dosáhla 

maximálního objemu, ale nikdy ne více než 2,5 cm pod horním okrajem. Nastavte teplotu na požadovanou hodnotu a zakryjte 
nádobu víkem.

4) Zapojte přívodní kabel do standardní uzemněné zásuvky na 120/230 V. Stiskněte tlačítka plus (+) nebo mínus (-) a zvolte si 
zobrazení teploty buď ve °F (Fahrenheita) nebo ve °C (Celsia), které se poté zobrazí na displeji 2: Aktuální teplota.

5) Stiskem tlačítka ZAP/VYP zapněte ohřívač a poté stiskem tlačítek plus (+) nebo mínus (-) navolte požadovanou teplotu, která 
se zobrazí na displeji 1: Nastavení teploty.

6) Kontrolka ohřevu se bude střídavě rozsvěcet a zhasínat, podle toho, jak bude kolísat teplota, a zapínat se ohřev. Kontrolka 
svítí, když je aktivní ohřev a zhasíná při dosažení požadované teploty nebo je-li přístroj odpojen od zdroje.

7) Opatrně z nádoby vyjměte první kámen. Vyzkoušejte teplotu kamene tím, že se jej dotknete prstem a poté jej podržíte v dlani. 
Kámen by měl být teplý na dotyk, ale teplota by neměla být nepříjemná.

8) Po ukončení terapie stiskem tlačítka ZAP/VYP vypněte přístroj. Pro větší bezpečí a úsporu energie vždy vypojte přístroj ze 
zásuvky, pokud jej nepoužíváte.

9) Kameny nikdy do nádobky nepouštějte. Mohlo by dojít k poškození ohřívače. Při vyndávání nebo výměně kamenů dbejte 
vždy opatrnosti.

10) Nikdy nepokládejte horké kameny na části těla, které jsou již zanícené.
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Upozornění a hledání závad

1) VYPÁLENÍ – první použití ohřívače kamenů by mělo proběhnout v dobře větraných prostorách, aby se odvětral dým BĚŽNĚ 
vznikající u prvků, které se poprvé zahřejí na vysokou teplotu. Řiďte se prosím těmito pokyny:
• Postavte ohřívač kamenů na teplovzdorný povrch v dobře větraných prostorách (např. v garáži nebo přístřešku pro auto).
• Vyjměte nádobu na vodu a víko.
• Nastavte teplotu na maximum (199 °F nebo 93 °C). Nechte přístroj pomalu „vypálit“ po dobu jedné hodiny nebo více.

2) Rozsah displeje pro požadovanou teplotu: 105–160 °F nebo 40–70 °C 
3) Rozsah displeje pro aktuální teplotu: 32–199 °F nebo 0–93 °C  
4) Je-li teplota nižší než 32 °F nebo 0 °C, na displeji pro aktuální teplotu se objeví „L“, což značí, že je čidlo pod hranicí běžně 

detekovatelné teploty a nemůže zobrazovat údaje. Objeví-li se na displeji pro aktuální teplotu údaj „E1", znamená to, že 
ohřívač překročil běžný rozsah detekovatelných teplot (do 199 °F nebo 93 °C) a nemůže zobrazovat údaje. 

5) Varování vnitřního teplotního čidla: Objeví-li se na displeji pro aktuální teplotu chybové hlášení „E2", znamená to, že 
nefunguje vnitřní čidlo ohřívače. Bude tak docházet k nepřetržitému ohřívání vody. Nepoužívejte přístroj, je-li na displeji 
zobrazeno hlášení „E2". Raději přístroj ihned vypojte ze zdroje a zavolejte servis.

6) Požadavek nastavení teploty: hlášení „- -" na displeji pro nastavení teploty značí, že je třeba nastavit požadovanou teplotu. 
Nastavte teplotu pomocí tlačítek plus +/ mínus -.

7) Hledání závad: Při stisku tlačítka ZAP/VYP na 3 sekundy ohřívač zahájí samodiagnostický test. Objeví-li se na displeji 1 kód 
„198" a na displeji 2 kód „176" doprovázený zvukovým tónem, znamená to, že přístroj nenalezl žádné očividné problémy 
nebo poruchy. Objeví-li se při hledání závad hlášení „E1", znamená to, že uvnitř ohřívače mohlo dojít ke zkratu a může být 
potřeba oprava. Hlášení „E2" značí poruchu vnitřního čidla. Může tak docházet k nepřetržitému ohřívání vody. Nepoužívejte 
přístroj, je-li na displeji zobrazeno hlášení „E2".
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Na tento přístroj je poskytována záruka v délce jednoho roku ode dne nákupu, která se vztahuje na vady materiálu a řemeslného 
zpracování. Tato záruka nepokrývá poškození při přepravě, nesprávné používání, úrazy či jiné podobné nehody. Tato záruka Vám 
poskytuje konkrétní práva. Krom toho můžete mít i další práva, která se ovšem v každém státě liší.

Váš nový ohřívač masážních kamenů je vybaven množstvím bezpečnostních prvků. Jakýkoli pokus o zásah do fungování těchto 
bezpečnostních prvků povede k okamžitému zneplatnění a anulování záruky. Obdržíme-li do servisu ohřívač masážních kamenů, 
do kterého bylo neoprávněně zasahováno, vyhrazujeme si právo vrátit jej do původního stavu a účtovat tuto opravu zákazníkovi.

Vadné výrobky lze vrátit zaplacenou zásilkou s popisem závady zaslanou na správnou adresu naší prodejní pobočky.

Pro záruční servis následujte pokyny uvedené v záruce. Při objednávání nových dílů vždy uveďte modelové číslo výrobku, které 
se nachází na zadní straně přístroje.
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Jednoletá omezená záruka

Pět snadných kroků ke spokojenosti

Budete-li mít problém se svým ohřívačem, řiďte se prosím těmito kroky:

1) Zavolejte naší pobočku, ve které jste zakoupili ohřívač.
2) Dáme-li Vám pokyn poslat přístroj nebo jeho část k opravě nebo výměně, náš zástupce Vám poskytne autorizační kód (tento 

kód oznamuje Oddělení příjmu, že má urychlit Vaší opravu). Řádně přístroj zabalte do tvrdé kartonové krabice, aby se 
zabránilo poškození, protože na poškození během přepravy se nevztahuje záruka.

3) Natiskněte na krabici své jméno, adresu a autorizační kód.
4) Napište dopis vysvětlující daný problém. Připojte následující: Vaše jméno, adresu a telefonní číslo a kopii původní účtenky.
5) Dejte zalepenou obálku s dopisem do krabice. Pojistěte balíček na hodnotu ohřívače a pošlete jako zaplacenou 

zásilku na následující adresu: Eureko, s.r.o., Pražská 77, 466 01 Jablonec nad Nisou. 
6) V případě jakýchkoliv pochybností nás můžete kontaktovat na zelené lince 800 888 909.
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vydané

podle ustanovení § 12 a §13 zákona č.22/1997Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, v platném znění.

Výrobce potvrzuje, že má zajištěny podmínky pro trvalé dodržování jakosti prostředků v souladu s požadavky Nařízení vlády č. 
336/2004 Sb., v platném vydání, příloha č. 2. 

  Eureko, s.r.o, Dlouhá 63, Jablonec nad Nisou, 466 01

tímto potvrzuje, 

že u výrobku – Ohřívač lávových kamenů v členění:

v typovém označení 6 l a 18 l

bylo provedeno posouzení shody jejich vlastností s požadavky na bezpečnost výrobků stanovenými zákonem a technickými 
předpisy, a to postupem uvedeným v nařízení vlády ke zdravotnickým prostředkům se vztahujícím

a    p r o h l a š u j e,

že vlastnosti výše uvedených prostředků splňují všechny základní požadavky stanovené v nařízení vlády  č. 336/2004 Sb., 
v platném vydání, kterým se stanoví technické požadavky, a že jsou tyto prostředky při jejich určeném účelu použití bezpečné, 
účinné a vhodné. Dodavatel přijal opatření, kterými zabezpečuje trvalou shodu všech výše zmíněných prostředků se základními 
požadavky stanovenými příslušným nařízením vlády. 

Popis:  
Prostředek tvoří 3 díly (vodní lázeň, víko, korpus s digitálním displejem). A skládá se z typového označení 6 l a 18 l. Prostředek je 
elektricky napájený, elektronicky řízené zařízení sloužící k ohřevu lávových kamenů, přičemž nedochází k fyzickému nebo 
elektrickému kontaktu s pacientem. K ohřevu lávových kamenů dochází ve vodní , která je ohřívána topnou spirálou. Teplota 
lázně je regulována provozním termostatem. Součástí zařízení je i nastavitelný teplotní termostat. Informace o teplotě lázně je 
zobrazena na digitálním termostatu. Teplota vodní lázně se určuje dle ohřívaného media. Napájecí napětí 230 V AC, 50 Hz. Při 
výpadku dodávky el. energie dojde k vypnutí přístroje a následnému vychladnutí vodní lázně. Obsluha ohřívače lávových kamenů 
není uživatelsky náročná.

Rozsah displeje pro požadovanou teplotu je v rozmezí 40–70 °C.

Účel a použití výrobků:
Je určen pro ohřev lávových kamenů v rehabilitačních, kosmetických a masérských provozech.

Klasifikace výrobků:
V souladu s článkem 9 a přílohou IX Směrnice 93/42/EHS  jsou všechny předmětné výrobky ohřívač lávových kamenů v typovém 
členění 6 l a 18 l neaktivní a určené ke krátkodobému použití, výrobky jsou nesterilní, bez funkce měřící.
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Při posouzení shody byly použity tyto technické předpisy:

– ČSN EN 60335-1 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky.
– ČSN EN 60335-2-15 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro 

spotřebiče pro ohřev tekutin.
– ČSN EN 55014-1 Elektromagnetická kompatibilita – požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné 

přístroje - Část 1: Vyzařování.
– ČSN EN 61000-6-3 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-3: Kmenové normy – Emise – Prostředí odbytné, 

obchodní a lehkého průmyslu.
– ČSN ISO 1000:1997 Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a pro užívání některých dalších jednotek.
– ČSN EN ISO 13485:2012Zdravotnické prostředky – Systémy managementu jakosti – Požadavky pro účely předpisů.
– ČSN EN ISO 14971:2012Zdravotnické prostředky – Aplikace řízení rizika na zdravotnické prostředky.
– ČSN EN 1041: 2009 Informace výrobce zdravotnických prostředků.
– ČSN EN 980: 2009 Značky pro označování zdravotnických prostředků.
– ČSN EN ISO 10993-1: Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 1: Hodnocení a zkoušení v rámci procesu 

řízení rizika Zákon č. 123/2000 Sb. (v platném znění) o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících 
zákonů.

– Nařízení vlády č.336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky MEDDEV 2.4/1 
Rev. 9, červenec 2010 Pravidla pro klasifikaci zdravotnických prostředků.

Datum revize: 1.1.2014 

Technická dokumentace je uložena v sídle výrobce.

Vypracoval a schválil: Daniel Křížek
     Datum revize: 1.1.2014
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