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Designová lávová lampa Magma 

 
Obj. č. 59 11 98 – Modrá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obj. č. 59 11 99 - Červená  
 

 

   

 

Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup této designové lávové lampy. 

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu  
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento 
návod k obsluze.  

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 

 

Účel použití 
Tato halogenová lampa je vhodná pro vnitřní i venkovní použití, lze ji zapínat a vypínat pomocí 
dálkového ovládání. Lampa je odolná proti stříkající vodě. 
 
Stolní lampa MAGMA slouží k osvětlení obytných místností a produkuje příjemné dekorační  
světelné efekty. Vosk rozehřátý osazenou žárovkou stoupá vlivem své nižší hustoty, než je hustota 
kapaliny, ve které se nachází, vzhůru, kde chladne, klesá zpět, aby se po ohřátí vydal opět skleněným 
válcem nahoru.  
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Rozsah dodávky 
• Žárovka 
• Podstavec lampy 
• Skleněný válec s voskem a tekutinou 
• Vrchní kryt pro skleněný válec 
• Návod k použití 

 
 

Popis a ovládací prvky 
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Obsluha 
• Postavte podstavec stolní lampy do blízkosti nástěnné zásuvky 230V/50Hz.  

• Postavte skleněný válec s lávovou kapalinou do podstavce lampy. 

• Nasaďte vrchní poklop na skleněný válec. 

• Položte připojovací kabelové vedení tak, aby o něj nemohla žádná osoba zakopnout.   

• Zasuňte síťovou zástrčku do nástěnné zásuvky 230V/50Hz.  

• Zapněte světlo šňůrovým přepínačem, umístěném na kabelovém vedení   

• Světlo nyní vytápí kapalinu ve skleněném válci a do přibližně 2 - 3 hodin se dostaví optimální 
světelné efekty! 

 

Výměna žárovky 
• Odpojte vždy p řed vým ěnou žárovky, lampu od napájení  

(síťovou zástr čku vytáhn ěte ze zásuvky!)  
Žárovka je za provozu velmi horká. Vyvarujte se pop áleninám  

             a nechte žárovku nejmén ě 10 minut vychladnout, než p řistoupíte                     
k její vým ěně.  

• Nepoužívejte v žádném p řípadě žárovky s vyšším výkonem, než je 
uvedeno v technické specifikaci, aby nedošlo k p řetížení lampy.  

  

• Sejměte vrchní poklop ze skleněného válce.   
• Sundejte skleněný válec z podstavce lampy.  
• Vyšroubujte žárovku z objímky a nahraďte ji novou žárovkou  
• Posaďte skleněný válec zpět na podstavec a vrchní poklop opět na skleněný válec. 

 

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do designové 
lampy. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, 
nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření.  
Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! 
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí  
pro děti, neboť by je mohly spolknout. 

 

 
 
 
 

K čištění používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na 
drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit 
povrch a pouzdro svítidla.  

Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 

                 Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 

 
 

 

 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 
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Technické údaje 
 

Provozní napětí:   230 V/AC, 50Hz 

Žárovka:   E14, 25W 

Rozměry (Ø x V):   106 x 575 mm 

Hmotnost:   1,45 kg 

 

Záruka 
Na tuto lávovou lampu poskytujeme záruku 24 m ěsíců.  

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, 
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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