
                                                                                              
                             18 QUART, 6 QUART 
                   DIGITAL  MASSAGE HEATER   

       DIGITÁLNY OHRIEVAČ MASÁŽNYCH KAMEŇOV  
                                17 litrov , 5,4 litra  

           Inštrukcie k terapii masážnymi kameňmi 

                      Terapia masážnymi kameňmi je výborná procedúra, ktorá môže priniesť veľa 
                         výhod, ak je správne podávaná. Tak ako aj pri iných terapiách je dôležité, aby 
                         terapia bola podávaná s dôležitou starostlivosťou k osobe, ktorá ju prijíma.  
                         Pred použitím ohrievača masážnych kameňov doporučujeme, 
                         aby ste boli zaškolený rehabilitačným špecialistom, alebo absolvovali kurz  
                         požívania ohrievača masážnych kameňov. 
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Bezpečnostné pokyny 

                Pri používaní ohrievača masážnych kameňov musia byť dodržiavané nasledujúce základne  
  bezpečnostné pravidlá : 

1. Prečítaj si podrobne Bezpečnostné pokyny pred prvým použitím. 
2. Nedotýkaj sa horúceho povrchu. Používaj rukoväte a tlačidlá na reguláciu. 
3. Nikdy nedávaj koncovku elektrického kábla do vody, alebo iného roztoku. 
4. Zariadenie nemôžu používať deti alebo osoby, ktoré nemajú dostatočnú mentálnu 

spôsobilosť. 
5. Nikdy neobsluhuj  ohrievač masážnych kameňov, keď si vo vani, alebo sa sprchuješ. 
6. Neopúšťaj ohrievač masážnych kameňov, keď sú v blízkosti malé deti. 
7. Pred čistením ohrievača masážnych kameňov odpoj elektrický kábel od elektrickej siete 

a nechaj ho vychladnúť, až potom môžeš začať čistiť jednotlivé časti ohrievača. 
8. Nikdy nepoužívaj ohrievač masážnych kameňov, keď má poškodený elektrický kábel 

alebo koncovku. 
9. Nikdy nepoužívaj ohrievač masážnych kameňov, keď je poškodený pádom na zem.  
10. Príslušenstvo, ktoré nieje doporučené výrobcom ohrievača masážnych kameňov nikdy 

nepoužívaj. 
11. Roztok, ktorý nie je doporučený výrobcom nikdy nepoužívaj. 
12. Nikdy nepoužívaj ohrievač masážnych kameňov  vo vonkajšom prostredí. 
13. Nikdy nenechávaj voľný koniec elektrického kábla ohrievača masážnych kameňov voľne 

prehodený cez horúcu nádobu. 
14. Nikdy neumiestni ohrievač masážnych kameňov v blízkosti plynových ohrievačov, 

elektrických ohrievačov, alebo iných ohrevných zariadení. 
15. Venuj maximálnu pozornosť počas prenášania nádoby na vodu naplnenej horúcim 

roztokom. 
16. Nikdy nenapĺňaj nádoby na vodu viac ako 3 cm pod horný okraj nádoby. 
17. Ohrievač masážnych kameňov vždy umiestni do roviny. 
18. VŽDY najprv umiestni kamene do nádoby na vodu a až potom naplň nádobu vodou. 

Nepoužívaj ohrievač masážnych kameňov, keď máš na povrchu kože vyrážky, 
popáleniny, porezanú pokožku, alebo máš akékoľvek poškodenie pokožky na rukách. 

19. Nikdy ohrievač masážnych kameňov nevkladaj do čistiaceho zariadenia alebo 
vodovodného dresu.  POZOR-Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!!! 

20. Vždy najprv skontroluj dotykom teplotu kameňov a až potom ich môžete chytiť a  
umiestniť na osobu, ktorej poskytuješ masáž horúcimi kameňmi. 

21. Na vyberanie kameňov z nádoby na vodu  používaj plastovú alebo drevenú  naberačku, 
sieťku alebo teplu a vode odolné rukavice. 

22. Nikdy nenalievaj do ohrievača masážnych kameňov horúcu alebo vriacu vodu. 
      Nikdy nenechaj vodu v nádobe priviesť do varu. 
23.  Nepouživaj ohrievač masážnych kameňov na iné účely ako je určený. 

        
 Zapamätajte si tieto pokyny -   Upozornenia 

1. Ohrievač masážnych kameňov nesmie byť použitý, ak klient má nasledujúce zdravotné 
problémy: 

• Tuberkulóza 
• Nádor 
• Otvorené rany 
• Hemoroidy 
• Brucelózu 
• Poškodenú-roztrhnutú pokožku 



• Trombóza 
• Zápaľ žíl 
• Krčové žily  
• Bolesti lýtok 
• Akékoľvek iné bolesti  

2. Ľudia, ktorí majú diabetes alebo majú iné ochorenia, musia konzultovať svoj zdravotný 
stav zo svojím ošetrujúcim lekárom a overiť si vhodnosť použitia masáže horúcimi 
kameňmi pri ich zdravotnom probléme. 

3. Keď klient si nie je istý svojím zdravotným stavom, neposkytujte mu masáž horúcimi  
kameňmi a doporučte mu návštevu a konzultáciu u svojho lekára. 

4. Neposkytuj masáž horúcimi kameňmi klientovi, ktorý pociťuje nepriaznivý účinok 
masáže a doporuč mu návštevu a konzultáciu u svojho lekára. 

5. Nepoužívaj zariadenie, ak si ospalý, alebo trpíš ospalosťou. 
6. Ohrievač masážnych kameňov nie je hračka a venuj maximálnu pozornosť pri jeho 

použivaní. 
7. Nedovoľ deťom zdržovať sa v blízkosti ohrievača masážnych kameňov!!! 

             

Pred prvým použitím ohrievača masážnych kameňov 

1. Rozbaľ ohrievač masážnych kameňov, vyber nádobu na vodu spolu s pokrývkou 
a odstráň všetko z povrchu ohrievača. 

2. Prázdny ohrievač umiestni na teplú odolnú podložku a na dobre vetrané miesto, aby 
výpary pri “vypaľovaní” ohrievača mohli voľne odchádzať. 

3. Zastrč elektrickú koncovku ohrievača do elektrickej siete 230V a nastav na displeji 
stláčaním tlačítka  “+” teplotu 70 ̊C. Ohrievač nechaj  “vypalovať” cca 60 minút. Po 
tomto čase prestane vycházdať z ohrievača dym a zápach. 

4. Dym a zápach je normálny sprievodný jav pri “vypalovaní” ohrievača, ale na druhej 
strane dym a zápach sa nesmie objaviť pri bežnom použivaní ohrievača masážnych 
kameňov. Keď “vypaľovanie” ohrievača je ukončené, stláčaním tlačítka  “-“ na displeji 
nastav minimálnu teplotu a potom vytiahni elektrickú zástrčku zo siete. 

5. Po tomto procese je ohrievač masážnych kameňov pripravený na používanie. 

Údržba a čistenie  
1. Nádobu a ohrievač po každom použití očisti. 
2. Pred čistením nastav na displeji minimálnu teplotu a ohrievač vytiahni zo zástrčky. 
3. Ohrievač nechaj vychladnúť na izbovú teplotu a až potom začni vykonávať čistenie. 
4. Opatrrne povyberaj jednotlivé masážne kamene z nádoby a tak isto froté podložku, ktorá 

bola pod kameňmi a potom vylej vodu z nádoby.  
5. Poumývaj nádobu jemným saponátovým roztokom a dobre ju vyutieraj do sucha.   
6. NIKDY nevkladaj ohrievač do dresu alebo čistiacej nádoby, kde je voda, pretože ohrievač 

nesmie prísť do styku s vodou. Ohrievač možno iba vyutierať navlhčenou handričkou. 
7. Použité kamene  vlož do dezinfekčného roztoku a po aplikácii tohoto roztoku ich vyber a 

nechaj voľne na suchej utierke vysušiť.     



          Základné vlastnosti – popis zariadenia  

*  

*  

                    

1. Displej – 1 - na Nastavenie teploty. Na displeji je možno odčítať požadovanú nastavenú 
teplotu .  

2. Displej – 2 – na odčítanie aktuálnej teploty. Na tomto displeji je možno čítať kód chyby, 
ak sa vyskytne chyba pri používaní. 



Na displeji je možno odčítať aktuálnu teplotu a tak isto slúži na nastavenie jednotky 
Celzia alebo Fahrenheit.  

3. Indicátor ohrevu - svetelná kontrolka  
Táto kontrolka prestane svietiť, ak Ohrievač dosiahol nastavenú – požadovanú teplotu. 
Tak isto prestane svietiť, keď ohrievač odpojíme od elektrickej siete. 

4. Tlačítko “+”  
Tlačítko umožňuje zvýšenie nastavenia teploty alebo nastavenie stupen Celzia / 
Fahrenheit. 

5. Tlačítko “-“  
Tlačítko umožňuje zníženie nastavenia teploty. 

6. ON/OFF tlačítko. 
Tlačítko zapnutia alebo vypnutia Ohrievača. 

7. Vyberateľná Nádoba na vodu a na vkladanie kameňov. 
8. Pokrývka  

Vždy keď nahrievaš Nádobu s vodou používaj Pokrývku, aby voda v Nádobe 
neochladzovala. 

Pokyny  na použivanie 

1. Dôkladne poumývaj všetky kamene pred prvým použitím. 
2. Vlož malý uterák alebo froté látku na dno vyberatelnej nádoby na vodu a poukladaj 

 všetky kamene na uterák.  
3. Predtým, ako zasuniete elektrický prívodný kábel Ohrievača masážnych kameňov  
      do elektrickej siete, nalejte do Nádoby vodu, aby ste prekryli vodou všetky 

kamene a hladina vody bola cca 3-4 cm od horného okraja nádoby. Upozornenie – 
maximálna hladina vody môže byť maximálne 3cm pod okraj nádoby. 
Potom nastavte požadovanú teplotu a položte na Nádobu pribalenú Pokrývku. 

4. Elektrický kábel zastrčte do elektrickej siete 230V, ktorá má zásuvku riadne uzemnenú  
podľa predpisu. Stláčaním “+” alebo “-“  tlačítok na displeji nastavte požadovanú 
teplotu. Vyberte vhodný rozsah teplôt  C ̊  Celzius /  F Fahrenheit, ktorý sa objaví na 
Displeji – 2 – 

5. Zatlač  ON/OFF tlačítko a stláčaním “+” alebo “-“  tlačítok na displeji nastavte 
požadovanú teplotu na Displej – 1 -   

6. Indikátor ohrevu – svetelná kontrolka bude raz zapnutá a raz vypnutá, podľa toho, či sa 
Nádoba nahrieva, alebo Nádoba dosiahla požadovanú – nastavenú teplotu. Ak odpojíte 
Ohrievač od elektrickej siete tak svetelná kontrolka prestane svietiť.  

7. Opatrne vyber prvý kameň z nádoby a prstom sa dotkni povrchu kameňa. Potom 
zoberte kameň do ruky a ak cítite, že kameň má vhodnú teplotu a v dlani vás nepáli, 
môžeš začať s masážou. 

8. Po ukončení masáži zatlač tlačítko ON/OFF do polohy OFF a vytiahni elektrickú prívodnú 
šnúru zo siete. 

9. Nikdy nevhadzujte kamene do Nádoby na vodu, ale ich opatrne poukladaj na dno 
vyložené uterákom. Hádzanie môže poškodiť dno nádoby. 

10. Nikdy nepoužívaj kamene na časti tela, ktoré sú spálené alebo podráždené od 
slnečného, alebo iného žiarenia. 

Upozornenia a problémy pri používaní ohrievača  

1. VYPALOVANIE – keď používaš ohrievač prvýkrát tak ho nechaj v dobre vetranej 
miestnosti vypáliť. Dym je normálny sprievodný  jav pri vypaľovaní . 
Pri vypaľovaní dodrž tento postup : Umiestni nádobu v dobre vetranej miestosti  
a polož ju na podlahu napr. v garáži a vyber Nádobu a Pokrývku. 
Nastav max. teplotu 70 C ̊ / 199 F ̊  a nechaj vypalovať a dymiť Ohrievač po dobu 



60 minút.  
2. Rozsah nastavených teplôt na Displeji – 1 -  : 105 – 160 F ̊ alebo  40 – 70 C ̊ 
3. Rozsah aktuálnych teplôt na Displeji – 2 -  : 32 – 199 F ̊ alebo  0 – 93 C ̊ 
4. Ak teplota je nižšia ako 32 F ̊ alebo 0 C ̊  objaví sa “L “ na Displej – 2 -  čo zančí, že 

Ohrievač je  pod teplotný normal a teplota sa nemôže objaviť.  Ak svieti “E1” na Displeji 
– 2 - , tak Ohrievač má teplotu nad 93 C ̊ / 199 F ̊ a teplota sa nemôže objaviť na 
displeji. 

5. Ak sa objaví “E2” na Displeji – 2 – tak Ohrievač sa nedá ovládať a bude iba hriať naplno. 
Ohrievač treba odpojiť od elektrickej siete a v tomto prípade treba kontaktovať servis 
a nádobu nepoužívať.  

6. Nastavenie požadovanej predvolenej teploty stláčaním “+” alebo “-“ .  
7. Diagnostika poruchy : Zatlač tlačítko ON/OFF po dobu 3 sec. a Ohrievač si urobí auto 

diagnostiku . Ak sa objaví na Displeji – 1 – kód “198”  a na Displeji – 2 – kód “176”  
a ozve sa tón, tak nie je problém s ohrievačom. Na Ohrievači nie je jednoducho porucha. 
Ak sa objavi na “E1” tak ohrievač má problém a treba ho opraviť. Ak sa objaví “E2”,   
tak Ohrievač je nepoužiteľný. Voda sa nedá kontrolovane ohrievať a Ohrievač sa nesmie 
používať.  

Záruka 

Na výrobok sa poskytuje záruka 24 mesiacov od dátumu predaja. Táto záruka sa  
vzťahuje na vadu materiálu, alebo chybnú montáž výrobku.  
Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie výrobku, alebo na poškodenie 
z titulu nevhodného zaobchádzania s výrobkom. 

Ohrievač masážnych kameňov sa nikdy nepokúšajte opraviť. Ak sa zistí, že na 
ohrievači masážnych kameňov bol robený neodborný zásah záruka nebude  
uznaná. Záruka sa počíta od dátumu na daňovom doklade. 

             REVIXA s.r.o.  
IČO: 50699431  

DIČ: 2120430026  
IČ DPH: SK2120430026  

Konateľ: Juraj Kramár  
Adresa: Golianova 66, Nitra  
mob.č.: +421 904 158 489  

Email: info@revixa.sk 
Web: www.revixa.sk 
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