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POPIS 

• Modely 4,25, 6 a 17 litrů  

• Dvojitý displej, digitální ovládání teploty se zobrazením stávající a požadované teploty 

• Vyjímatelný zásobník vody pro snazší čištění 

• Max. teplota 70°C  

• Bezpečnostní přestávka a odpojení po 6 hodinách 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

• Přečtěte si celý manuál ještě před prvním použitím výrobku. 

• Pouze pro domácí požití. Nepoužívejte venku. 

• Povrch zařízení se používáním zahřívá. 

• Chraňte zařízení i napájecí kapel před vodou a tekutinami. Jinak hrozí riziko úrazu elektrickým 
proudem. 

• Před vypojením ze zásuvky zařízení vypněte. 

• Pokud je zařízení používáno za přítomnosti dětí, musí být celou dobu pod dozorem. 

• Po ukončení používání a před čistěním zařízení vždy odpojte z elektřiny. Před dalším 
postupem a čištěním nechte výrobek vychladnout. 

• Nikdy výrobek nepoužívejte, pokud je poškozen nebo pokud je poškozena kabeláž. Případnou 
opravu smí provádět pouze autorizovaný servis nebo odborník, aby nedošlo k úrazu. 

• Používejte pouze schválené doplňky. Jinak hrozí riziko požáru, zranění nebo poškození 
produktu. 

• Výrobek nepoužívejte venku. 

• Kabely se nesmí pokládat na horkou plochu. 

• Výrobek nedávejte do blízkosti elektrických nebo plynových pecí a trub. 

• Pokud manipulujete se zařízením, které obsahuje horkou vodu, buďte zvláště opatrní. 

• Používejte pouze v souladu s manuálem a pouze k určenému účelu. 

• Nikdy neplňte vodou nad vyznačené maximum a vždy výrobek dejte na rovnou plochu. 

• Kameny dejte do rezervoáru před nalitím vody. 

• Nepoužívejte, pokud máte poraněnou, poškrábanou, pořezanou, jinak narušenou nebo příliš 
senzitivní pokožku. 

• Vzhledem k nebezpečí zranění elektrickým proudem, nikdy výrobek neplňte vodou ve dřezu 
nebo v umyvadle, pokud je zapojen do elektrického zdroje. 

• Výrobek nepoužívejte, pokud se cítíte ospale nebo máte sníženou vnímavost. 

• K vyjmutí kamenů používejte nástroje nebo si chraňte ruce teplu-odolnými rukavicemi. 

• Nikdy nepřilévejte velmi horkou nebo vroucí vodu. 

• Lidé s mentálním nebo fyzickým postižením a také uživatelé s nedostatkem zkušeností mohou 
výrobek používat pouze pod dozorem zodpovědné dospělé osoby. Výrobek není určen 
k dětským hrám. 

• Děti starší 8 let mohou produkt používat pouze pod dozorem zodpovědné dospělé osoby. 
Uživatelská údržba a čištění nesmí být prováděna dětmi, snad jedině pokud by byly starší 8 
let, a to pouze pod dozorem zodpovědné dospělé osoby. Zařízení i kabeláž musí být drženy 
mimo dosah dětí mladších osmi let. 
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• Základní jednotka se nikdy nesmí ponořovat do vody. 

• VAROVÁNÍ: Výhřevná jednotka zůstává horkou i po použití. 

• VAROVÁNÍ: Nesprávné použití může vyústit ve zranění. 

BEZPEČNOST PŘI MASÁŽI HORKÝMI KAMENY 

• Před položením kamenů na tělo klienta prověřte jejich teplotu prstem nebo dlaní. 

• Většina uživatelů používá teplotu od 48°C do 55°C. Pokud nemáte dostatek zkušeností, zvolte 
nižší teplotu. 

• Nikdy neprovádějte masáž, pokud se vyskytnou tyto zdravotní komplikace (možné výjimky 
jsou reálnou pouze na základě speciálních oprávnění): otevřená zranění, modřiny, poraněná 
kůže, křečové žíly, nedefinovaná bolest kloubů a lýtek, trombóza, onkologické onemocnění, 
záněty žil, krvácení nebo tuberkulóza. 

• Těhotné ženy, diabetici a lidé s jinými chorobami by měli mít lékařské schválení ohledně 
možnosti použití masáže. 

• Pokud máte pochybnosti co do použití a efektu kamenů, konzultujte věc se svým lékařem. 

• Pokud Vám horké kameny nedělají dobře, ukončete jejich používání. 

• Pokud se chcete této masáži věnovat profesionálně, musíte se podrobit akreditovanému 
školícímu kurzu. Pokud tuto masáž budete používat pouze pro soukromé účely, seznamte se 
nejprve se všemi možnými negativními dopady a kontraindikacemi. 

OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ 

• Všechny kameny musí být před použitím čisté. 

• Na dno vodního rezervoáru položte ručník, který bude chránit emailový povrch před 
odlupováním. Na vrch ručníku položte kameny. 

• Přidejte potřebné množství vody, aby kameny byly zality. Voda nesmí být výše než 2 cm pod 
okrajem. Rezervoár položte do ohřívače. 

• Zástrčku dejte do uzemněné elektrické zásuvky (230 V pro Spojené Království a Evropu). 

• Spínačem zahajte výhřev. 

• Tlačítky více (˄) nebo méně (˅) nastavte adekvátní teplotu. Pro UK a Evropu se používá 
Celsiova stupnice. Pro USA se používá Fahrenheitova stupnice. Nárůst teploty bude vždy o 
jedno. Pokud tlačítko podržíte na 3 vteřiny, bude se teplot navyšovat po 5°C. Pokud 
nenavolíte teplotu do pěti vteřin od spuštění, zařízení bude pracovat automaticky s výhřevem 
na minimální úroveň 40°C. 

• Pokud výhřevné těleso zahřívá, svítí světelný indikátor červeně. Pokud je dosaženo 
požadované teploty, zazní zvukové upozornění a kontrolka změní barvu na zelenou. Indikátor 
bude svítit zeleně, i přestože se výhřev cyklicky zapne nebo vypne pro udržení požadované 
teploty. 

• Jakmile je dosaženo požadované teploty, měly by se kameny na chvilky vytáhnout, aby se 
prověřilo, že teplo prochází až do jejich středu. Čím větší kameny, tím delší časový úsek. 

• Pokud vybíráte kameny naběračkou, prověřte prstem a později i dlaní, že teplota je 
dostatečná a přitom příjemná. 

• Po ukončení výhřevu vypněte zařízení spínačem. 

• Vypojte z elektřiny. 

• Výhřev se automaticky vypne po 6 hodinách, pokud nebude vypojen. 
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VAROVÁNÍ: Nikdy kameny neházejte do výhřevu, aby nepoškodily jeho povrch. Při vyjímaní kamenů 
a jejich výměně buďte zvláště opatrní. Použijte ručník na dno rezervoáru. Nikdy nepokládejte horké 
kameny na zanícené tělesné části. 

RYCHLÝ OHŘEV 

Rezervoár naplňte horkou vodou z kohoutku. Voda musí být teplá tak, aby se do ní daly bez bolesti 
ponořit ruce. Pokud by byla příliš horká, dolijte studenou vodu. Nikdy nepoužívejte příliš horkou vodu 
s tím, že se ochladí kontaktem s kameny a rezervoárem. To zpomalí proces výhřevu, protože zařízení 
nebude vyhřívat až do ochlazení vody na danou teplotu. Kontrolka by se tak nezbarvila zeleně při 
překročení požadované teploty. Pokud je teplota vody o 3 °C nad požadovanou teplotu, zazní 5 
zvukových výstrah. I po dosažení požadované teploty můžete ještě ponechat na 10 minut, aby teplo 
proniklo do středu kamenů. Případný ohřev pouze povrchu kamenů má za následek jejich rychlé 
vychladnutí. 

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 

• Čistěte po každém použití. 

• Výhřevné těleso vypněte spínačem a vypojte z elektřiny. 

• Před manipulací a čištěním nechte vychladnout při pokojové teplotě. 

• Zbylé kameny vyndejte před vylitím vody ven. 

• Rezervoár a víko myjte teplou vodou s antibakteriálním mýdlem a opláchněte čistou vodou. 

• Základní jednotku očistěte vlhkým hadříkem. Základní jednotku nesmíte nikdy ponořit do vody 
nebo čistit ve dřezu, aby nedošlo ke zranění elektrickým proudem. 

• Kameny se musí po každém použití očistit horkou vodou s antibakteriálním mýdlem. 
Propláchněte teplou vodu a nechte oschnout na osušce. Aplikujte vhodný a netoxický 
dezinfekční prostředek. Mramorové kameny myjte v teplé vodě, aby se nepoškodily. Čištění 
usnadní použití rozpustného přípravku nebo oleje. 

KONTRAINDIKACE MASÁŽE HORKÝMI KAMENY 

Informace ohledně masáže horkými kameny neposkytujeme. Pokud chcete takovou masáž provádět 
na profesionální úrovni, musíte absolvovat odborný kurz. Pro domácí použití se řiďte manuálem. Nebo 
můžete zhlédnou instruktážní videa na internetu. Masáž horkými kameny se nesmí provádět na 
osobách majících tyto komplikace: zdravotně oslabené osoby, osoby s auto-imunní poruchou, osoby 
s mozkovým nebo nervovým poškozením, osobách, kterým použití tepla zdravotní stav nedovoluje, 
lidech vysokého věku a lidem s poškozenou nebo ztenčenou kůží, malých dětech, kardiacích, 
těhotných ženách, lidech po chirurgickém zákroku, nervově poškozených, neuropatických jedincích. U 
jedinců s blokovanou energií použijte střední teplotu. Pokud je masáž kontraindikována, neaplikujte ji. 
Výčet zákazů není úplný. Poraďte se vždy s lékařem. 

 

PŘEDPISOVÁ LIKVIDACE 

Označení udává, že výrobek nesmí být při likvidaci vhozen mezi běžný domácí odpad. Pro zachování 
životního prostředí a lidského zdraví nechte produkt recyklovat pro možné další použití materiálů. 
Výrobek odevzdejte na určeném místě nebo se na správnost likvidace informujte u prodejce. Ten jej 
může převzít za účelem předpisové likvidace. 

Symbol CE označuje, že výrobek splňuje zdravotní a bezpečností požadavky EU. 
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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE 

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů 

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.  

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 (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt): 

• 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, kloubové spoje, 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 při 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. 
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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.  

 

Datum prodeje:      Razítko a podpis prodejce:  

 

 


