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Masáž zahřátými kameny je velmi příjemnou procedurou, která, je-li vykonávána správně, může mít 
velice příznivý dopad na lidské zdraví. Stejně jako u jakékoliv jiné terapie, i zde musí být dodržovány 
bezpečnostní zásady, aby nedošlo ke zranění. Před použitím ohřívače doporučujeme, abyste se o 
způsobu masáže poradili s kvalifikovaným, profesionálním terapeutem. 

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

Při použití ohřívače masážních kamenů či jiného elektrického zařízení dodržujte následující 
bezpečnostní pokyny: 

UPOZORNĚNÍ: Zařízení je záměrně dodáváno s napájecím kabelem o kratší délce, aby se 
minimalizovala rizika související se zachycením či zakopnutím o napájecí kabel. 

1. PŘED PRVNÍM POUŽÍTÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY 
V MANUÁLU. 

2. Na zahřátou plochu nesahejte. Sahejte pouze na madla a regulátory.  

3. Jako prevenci před úrazem elektrickým proudem chraňte napájecí kabel, zástrčku i celé 
zařízení před kontaktem s vodou či jinou tekutinou.  

4. Před odpojením zařízení z elektrické sítě vždy nastavte teplotu na minimum (do pozice off). 

5. Zařízení nepoužívejte při koupání či sprchování. 

6. Při použití přístroje v blízkosti dětí je nezbytný pečlivý dozor.  

7. Před zahájením údržby či čištění odpojte zařízení z elektrické sítě. Před čištěním či 
montáží/demontáží jednotlivých dílů nechejte zařízení ochladnout. 

8. Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí kabel nebo jeho zástrčka, pokud zařízení 
nepracuje správně nebo je jakkoliv poškozen. V tomto případě předejte zařízení k prohlídce, 
opravě či seřízení autorizovanému servisnímu oddělení. 

9. Při použití jiných než výrobcem doporučených příslušenství či doplňků hrozí riziko požáru, 
úrazu elektrickým proudem či jiného zranění. 

10. Zařízení není určeno pro venkovní použití. 

11. Nenechávejte napájecí kabel viset přes hranu stolu nebo pracovní plochy a chraňte jej před 
kontaktem s horkými plochami.  

12. Zařízení nedávejte na plynové či elektrické hořáky ani do rozehřáté trouby. 

13. Pokud je nádržka naplněna horkou vodou, dbejte při přenášení ohřívače mimořádnou 
opatrnost. 

14. Zařízení používejte pouze způsobem popsaným v manuálu a k účelům, ke kterým je 
navrženo.  

15. Nádržku na vodu neplňte více než 2,5cm pod horní okraj. Zařízení postavte na rovných 
povrch. 

16. Vždy nejdříve umístěte do nádržky masážní kameny a teprve poté začněte plnit vodou. 

17. Zařízení nepoužívejte, pokud máte kožní vyrážku, popáleniny, odřeniny, řezné rány či jiné 
kožní problémy, nebo pokud máte přecitlivělou či alergickou pokožku. 

18. Ohřívač neplňte vodou ani jej nedávejte do umyvadla či vany, pokud je zapojen do elektrické 
sítě.  

HROZÍ ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM! 

19. Vyzkoušejte nejdříve teplotu každého kamenu pohmatem a chvíli jej podržte v ruce, než jej na 
někoho položíte.    

20. Abyste se nespálili a neopařili, používejte k vyndávání kamenů z ohřívače teplu odolné 
ochranné rukavice nebo dřevěnou, děrovanou vařečku.  

21. Nikdy nepřidávejte do ohřívače vroucí nebo příliš horkou vodu, ze které stoupá pára. 
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USCHOVEJTE TENTO MANUÁL 

UPOZORNĚNÍ: Zařízení je záměrně dodáváno s napájecím kabelem o kratší délce, aby se 
minimalizovala rizika související se zachycením či zakopnutím o napájecí kabel. 

UPOZORNĚNÍ 

1. Kontraindikace pro terapii: tuberkulóza, tumor, otevřené poranění, hemoroidy, zhmožděniny, 
povrchové poškození kůže, trombóza či zánět žil, křečové žíly, nespecifikovaná bolest kloubů 
nebo bolesti v oblasti lýtek. 

2. Ženy v době těhotenství a lidé s cukrovkou či jiným onemocněním mohou absolvovat terapii 
pouze po předchozím schválení lékařem. 

3. Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se účinků terapie pomocí kamenů zahřátých tímto 
zařízením, poraďte se s lékařem. 

4. Pokud začnete během terapie pociťovat jakékoliv potíže, ukončete terapii a poraďte se 
s lékařem. 

5. Zařízení nepoužívejte, pokud se cítíte ospalí nebo usínáte.  

6. Ohřívač kamenů není hračka, proto DBEJTE MIMOŘÁDNÉ OPATRNOSTI při používání 
tohoto zařízení a uchovávejte jej MIMO dosah dětí. 

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM 

1. Vybalte ohřívač, vyjměte z něj nádržku na vodu a veškerý balící materiál včetně informačních 
štítků. Umístěte zařízení na dobře větrané místo s teplu odolným podkladem. 

2. Zkontrolujte, zda je ohřívač kompatibilní s elektrickou sítí, viz spodní štítek. Pokud štítek uvádí 
odlišné elektrické napětí, ohřívač nepoužívejte a obraťte se na prodejce.  

3. Před zapojením ohřívače do odpovídající elektrické zásuvky (120/230V AC) vytočte regulátor 
do protisměru hodinových ručiček.  

4. Otočte regulátor do polohy „Předehřát“(Preheat) a nechejte jej takto zapnutý na dobu přibližně 
60 minut (nebo dokud nezmizí počáteční zápach a kouř). 

5. Mírný zápach či kouř je při prvním zahřátí topného tělesa běžným jevem a při dalším použití 
se to již neopakuje.   

6. Po dokončení bodu 4 ohřívač vypněte (otočte regulátor v protisměru hodinových ručiček), 
odpojte jej ze sítě a nechejte ochladnout. 

POUŽÍVÁNÍ 

1. Před každým použitím kameny omyjte.  

2. Položte na dno nádržky ručník a kameny naskládejte na něj. 

3. Před zapojením zařízení do elektrické sítě naplňte nádržku vodou tak, aby byly ponořeny 
všechny kameny nebo na maximální kapacitu – ne však více než 2,5cm pod horní okraj. 
Otočte regulátor naplno ve směru hodinových ručiček a nasaďte poklici. 

4. Zapojte napájecí kabel do klasické 120/230V uzemněné zásuvky. Pro urychlení fáze zahřívání 
nastavte regulátor do polohy „Předehřát“ (Preheat) na zhruba 20-30 minut. Jakmile teplota 
vody dosáhne požadované hodnoty, nastavte regulátor na „Provozní rozsah“ a udržujte 
správnou teplotu. 

5. Aby byla zajištěna správná teplota a terapeutické účinky kamenů, používejte pro změření 
teploty vody v nádržce kvalitní, přesný teploměr. V případě potřeby se o správné teplotě 
kamenů poraďte s kvalifikovaným terapeutem.  

6. Opatrně vyndejte z nádržky jeden kámen, napřed se jej dotkněte prstem a poté jej vezměte do 
ruky a zkontrolujte jeho teplotu. Kámen by měl být na omak příjemně teplý, nikoliv příliš horký. 
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7. Po skončení terapie ohřívač vypněte vytočením regulátoru do protisměru hodinových ručiček. 
Po každém použití odpojte ohřívač z elektrické sítě. 

8. Kameny do ohřívače nevhazujte, mohl by se poškodit. Při vytahování či výměně kamenů 
buďte rovněž opatrní. 

9. Teplé kameny neaplikujte na zanícené části těla. 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

1. Po každé terapii zařízení očistěte.  

2. Před čištěním nastavte regulátor na minimum a odpojte ohřívač z elektrické sítě.  

3. Před čištěním a montáží/demontáží jednotlivých částí nechejte zařízení ochladnout na 
pokojovou teplotu. 

4. Nejdříve vyjměte z ohřívače všechny kameny a až poté vylijte vodu. 

5. Nádržku na vodu a poklici očistěte roztokem teplé vody a saponátu, poté opláchněte čistou 
vodou a osušte ručníkem. 

6. Tělo ohřívače čistěte vlhkým hadříkem a při čištění buďte mimořádně opatrní. Nikdy nedávejte 
tělo ohřívače do vody nebo do dřezu pod proud vody.  

7. Omyjte kameny teplou vodou a malým množstvím jemného čisticího prostředku. Poté 
opláchněte kameny čistou, teplou vodou a nechejte oschnout.  

 

1. Poklice 

2. Nádržka na vodu 

3. Regulátor teploty 

4. Tělo ohřívače 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE 

Všeobecná ustanovení a vymezení pojm ů 

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované 
prodávajícím na zboží dodávané kupujícímu, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků 
uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, 
a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve 
věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných. 

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, 
 I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 
116888. 

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který 
spotřebitelem není. 

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v 
rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem 
svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a 
obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.  
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Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi 
prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní 
smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.  

Záruční podmínky 

Záruční doba 

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, 
faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby 
poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena. 

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro 
použití  
k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti. 

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé: 

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným 
zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose 

nesprávnou údržbou 

mechanickým poškozením 

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.) 

neodvratnou událostí, živelnou pohromou 

neodbornými zásahy 

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením 
vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry  

Reklamační řád  

Postup p ři reklamaci vady zboží  

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí 
škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, 
které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit. 

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost 
reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž 
doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má 
prodávající právo reklamaci odmítnout.  

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky 
záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu 
nákladů, které vznikly  
v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v 
tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.  

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za 
neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti  
s neoprávněnou reklamací.  

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních 
podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny 
vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat 
výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších 
technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží 
prodávajícímu.  

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude 
dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží 
předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v 
uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající 
povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.  
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