
Stolní lampa LAVA slouží k osvětlení obytných místností a produkuje příjemné dekorační 

světelné efekty. Stolní lampu je možné připojit pouze na 230V~/50Hz (10/16A) střídavého napětí. 

Jiné napájení stolní lampy není možné. Použití stolní lampy je určeno výhradně pro uzavřené prostory, nikoliv 
pro použití ve volné přírodě. 

Bezpodmínečně zamezte kontaktu lampy s vlhkostí. Jiné použití stolní lampy, než je popsáno v tomto návodu, 
vede k jejímu poškození a hrozí nebezpečí, jako např.: elektrický zkrat, požár, úraz elektrickým proudem apod. 

Celý tento produkt nesmí být měněn ani přestavován. Bezpodmínečně uposlechněte uvedených bezpečnostní 
upozornění. 

 Bezpečnostní upozornění! 

U závad spojených s nedodržením tohoto návodu k obsluze, ztrácíte nárok vyplývající ze záruky! Za následné 
škody, nebereme žádnou zodpovědnost! Za věcné škody, či škody na zdraví, způsobené nedodržením návodu k 
obsluze, či při zásazích do funkcí produktu, neneseme taktéž žádnou zodpovědnost! V takovýchto případech 
zaniká nárok na záruku zboží! Pro bezpečný provoz, musíte dodržovat následující návod k obsluze. Před 
uvedením lampy do provozu, si důkladně prostudujte návod k obsluze, obsahuje důležité pokyny ke korektnímu 
provozu. 

 nesprávné používání může způsobit věcné škody, či škody na zdraví 

 nenechávejte obalový materiál volně ležet. Plastové fólie / sáčky apod., nejsou hračkou pro děti 

 z bezpečnostních a registračních důvodů (CE), není dovoleno přestavovat, či pozměňovat tento model 
a jeho příslušenství 

 světlo patří do třídy ochran II a smí být provozováno na zásuvce veřejné zásobovací sítě 

 nezastrkávejte síťovou zástrčku do zásuvky vlhkýma rukama 

 nepokoušejte se vadné přípojné kabelové vedení světla sami opravovat. Pokud bude přípojné vedení 
poškozené, přineste světlo k opravě do odborného servisu 

 nedotýkejte se osvětlovacího prostředku (žárovky) nikdy za provozu, nebo krátce po vypnutí světla, 
bude ještě silně ohřáté, hrozí nebezpečí popálení! 

 nekoukejte se během provozu lampy nikdy přímo do osvětlovacích prostředků 

 neprovozujte stolní lampu nikdy bez dozoru 

 překontrolujte občas lampu, zda nevykazuje známky poškození 

 vyhněte se silné mechanické námaze stolní lampy a nevystavujte ji vysokým teplotám, velkým 
vibracím, kapající, nebo stříkající vodě apod. 

 nezalívejte nikdy květiny přes světlo. Hrozí, nebezpečí požáru, nebo životu nebezpečného úderu 
elektrickým proudem. Pokud se dovnitř lampy dostane nějakým způsobem kapalina, vytáhněte ihned 
síťovou zástrčku ze síťové zásuvky a obraťte se na odborný servis 

 tato dekorační stolní lampa není dětská hračka, a proto nepatří to do rukou dětí! 

 při komerčním využití lampy, dbejte bezpečnostních předpisů spojených s provozovanou obchodní 
profesí a nařízení pro provoz elektrických zařízení 

Uvedení do chodu / zapojení lampy 

Nestavte stolní lampu nikdy do blízkosti lehce hořlavých materiálů (jako např.: záclony, dekorační textilie apod.) 
Dbejte také na to, že se žádný ze zmíněných lehce hořlavých materiálů nedotkne lampy při např.: průvanu a že 
se žádným způsobem tyto materiály nedostanou do blízkosti lampy, jinak hrozí riziko požáru. 

Dekorační stolní lampu postavte úplně z dosahu dětí. Děti by lampu mohly porazit a tím by mohlo dojít ke 
zranění, případně také ke způsobení požáru. Neodkrývejte nikdy světlo během provozu lampy. Nikdy 
nezkoušejte světlo rozehřívat, nebo ochlazovat jinak než přes zabudovanou žárovkovou baňku. Nepoužívejte 
nikdy světlo, pokud má prasklý, nebo jinak porušený skleněný válec. Nestavte lampu nikdy na nestabilní 
povrchy, lampa by se mohla zřítit a zranit tak poblíž se vyskytující osoby, případně způsobit požár. 

Skleněný válec je zapečetěn, nikdy se nepokoušejte otevřít tento uzávěr. Uvnitř skleněného válce je hořlavá 
kapalina na bázi parafínu. Tato kapalina se nesmí pít. Vzdušný prostor v horní části skleněného válce slouží pro 
možnost roztažení kapaliny při jejím ohřevu. Proto tento vzdušný prostor nikdy nenaplňujte! Nesahejte rovněž 
nikdy během provozu lampy na její podstavec, i v těchto místech mohou být také vyšší teploty. 



Provozujte stolní lampu pouze při pokojové teplotě mezi 21°C a 25°C, aby byla zaručena její dokonalá 
funkčnost. Každá silnější odchylka od uvedeného teplotního rozmezí, způsobená např.: z důvodu přímého 
oslunění, nebo klimatizací, ovlivní světelné efekty, které dekorační lampa produkuje. 

Netřepejte, nebo netransportujte lampu, pokud je láva v tekutém stavu. Může dojít k zkalení kapaliny. 

Po asi 3 až 4 použitích lampy dosáhnete optimálního efektu. Po delší provozní době, lampu vypněte. Světlo se 
tak může ochladit a lávová kapalina se dá opět do pohybu. 

Transportem může dojít k nechtěnému zakalení kapaliny ve skleněném válci, které se ale po jisté provozní době 
uvolní. Barva lávové hmoty je do jisté provozní doby o něco světlejší. Tento jev je ale zcela normální. 

 Postavte podstavec stolní lampy do blízkosti nástěnné zásuvky 

 Postavte skleněný válec s lávovou kapalinou do podstavce lampy 

 Nasaďte koncovou čepičku na skleněný válec 

 Položte přípojné kabelové vedení tak, by o něj nemohla žádná osoba klopýtnout 

 Zastrčte síťovou zástrčku do nástěnné zásuvky 

 Zapněte světlo šňůrovým přepínačem na kabelovém vedení 

 Světlo nyní vytápí kapalinu ve skleněném válci a do asi přibližně 1 - 1,5 hodiny se dostaví optimální 
světelné efekty! 

 Optimálního pohybu ( lávového efektu ) docílíte pomocí otáčení spínače na přívodním kabelu 

Výměna osvětlovacího prostředku / žárovky 

Oddělte vždy před výměnou osvětlovacích prostředků zařízení od napájení proudem 

(síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky!) 

Zapnutý osvětlovací prvek je velmi horký. Zamezte popálení a nechte osvětlovací 

prostředek nejméně 10 minut ochladit, než přistoupíte k její výměně. Nepoužívejte v 

žádném případě osvětlovací prostředky s vyšším výkonem, než je uvedeno v technické 

specifikaci, tím by došlo k přetížení lampy. 

 Sejměte koncovou čepičku ze skleněného válce 

 Odeberte skleněný válec z podstavce lampy 

 Vyšroubujte osvětlovací prostředek z žárovkové objímky a nahraďte novou žárovkou 

 Posaďte skleněný válec a koncovou čepičku opět na světlo 

 Údržba a péče 

Vždy před tím, než začnete lampu čistit, vytáhněte její síťovou zástrčku ze síťové zásuvky. Lampu je až do 
výměny osvětlovacího prostředku (žárovky) nevyžadující ošetřovat. Zvnějšku  by měla být lampa čištěna jen 
suchým hadříkem. V žádném případě nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo chemická rozpouštědla. 
Mohlo by dojít k plošnému poškození pouzdra lampy. 

Technická data 

 Provozní napětí 230V~/50Hz 

 Osvětlovací prostředky reflektorová žárovka R39 230V/25W 

 Žárovková objímka E14 

 Třída ochrany II 

 Rozsah provozní teploty 21 - 25°C 

 Trvání provozu max. 12h 


