JOI
Důležité pokyny – uschovejte tyto informace!
děkujeme Vám za zakoupení JOI, osvětlovacího geniálního produktu, který převádí teplo ze
svíčky do LED světla a je ideální pro venkovní zábavu.
VAROVÁNÍ!
Všechny svíčky mají nebezpečí spojené s jejich používáním v podobě otevřeného ohně.
Nesprávné použití JOI nebo jakékoliv jiné svíčky příslušenství může mít za následek požár,
zranění nebo potenciálně smrti. Prosím, uvědomte si riziko požáru a dodržujte následující
pokyny při používání JOI:
- Nikdy nenechávejte hořící svíčku mimo bez dozoru.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Uchovávejte mimo dosah hořlavin.
- Nepohybujte s hořící svíčkou.
- Doporučeno pro použití ve venkovním prostředí.
Nikdy nepoužívejte petroleje, oleje nebo jakákoli paliva v JOI, aby se zabránilo požáru nebo
zranění.
1. Návod k obsluze
JOI se snadno používá, přímo po vybalení z krabice. Chcete-li začít, postupujte podle
následujících jednoduchých kroků:
1. Místo pro JOI je na rovném povrchu, venku.
2. Ujistěte se, že tepelný štít kolektoru je na místě před osvětlením (obr. E a H).
3. Používejte pouze čerstvé čajové svíčky. Nepoužívejte použité čajové svíčky.
4. Ujistěte se, že knot je uprostřed vosku.
5. Umístěte knot ve vzpřímené poloze.
6. Zkraťte knot svíčky na ¼.
7. Umístěte svíčku na své místo.
8. Zapalte svíčku
9. Počkejte 45 sekund před zavřením dvířek.
10. Poté zavřete dveře.
11. Ujistěte se, že jsou dveře zavřené.
12. Rozsvícení LED může trvat až 5 minut.
13. Nechte svíčku vychladnout před další výměnou.
14. Vyčistěte saze nashromaděné v kolektoru (obr.F).
15. Navštivte www.thermologi.com pro více informací.
2. Doporučené svíčky
Největší uspokojení získáte od JOI, pokud používáte pouze dobrou kvalitu svíček –
tzn. s dobou hoření 4 hodiny (16 mm vysoká čajová svíčka). Nízká kvalita svíčky má
často špatné knoty, které nejsou ve středu svíčky. A to může mít za následek snížení
výkonu a zvýšení sazí.

3. Doporučené použití
JOI je určen pro venkovní použití. Ačkoli je i bezpečné použití v interiéru, může zde
být nižší výkon v porovnání s venkovním vzduchem.
4. Různé režimy světla dle potřeby uživatele
JOI nabízí elegantní řešení pro všechny vaše outdoorové potřeby světla. Jednoduše
zvýšit nebo snížit JOI hlavu lampy, aby množství světla odpovídalo potřebám
uživatele.
Prostředí
Pro více intimní a romantické prostředí, působí JOI v uzavřené poloze se střechou
lampy hlavou dolů.
5. JOI - Péče a údržba
JOI byl navržen tak, aby se využil na mnoho sezón. Nerezové povrchy by se měly
pravidelně čistit. Otisky prstů a nečistoty se mohou odstranit pravidelným čištěním.
Čištění nahromaděných sazí
Za normálního provozu JOI spálí všechny saze, které se tvoří na tepelném kolektoru.
Nicméně saze se vytvoří, pokud je knot svíčky příliš dlouhý. Pokud se saze vytvoří, uvidíte
snížení množství světla generovaného JOI. To lze snadno opravit vyčištěním sazí z tepelného
kolektoru podle následujících jednoduchých kroků:
A) Nechte JOI zcela vychladnout.
B) Při manipulaci s JOI používejte ochranné rukavice (saze jsou velmi špinavé)
C) Otevřete dveře JOI.
D) Vložte papírový ručník pod tepelný kolektor k zachycení padajících sazí.
E) Odstraňte tepelný štít kolektoru vytažením přímo ven.
F) Odstraňte saze kusem papíru nebo čistým štětcem z drážek tepelného kolektoru.
G) Opatrně vyjměte sazemi ušpiněný papírový ručník.
H) Nasuňte zpět tepelný štítu kolektoru a zavřete dveře.
6. Svíčka a JOI bezpečnostní prvek
Pokud svíčka začne více hořet než je běžné hoření, pravděpodobně to způsobili
nečistoty, které spadly do vosku. V tomto případě NEOTVÍREJTE dveře. JOI byl
navržen tak, aby přerušil kyslík a minimalizoval plamen v případě takového vzplanutí.
Zajistěte, aby se hořlaviny vzdálili od JOIe.
7. Zhasnutí svíčky
Svíčku můžete uhasit kdykoliv.

JOI průvodce řešením problémů:
Problém
Možná příčina
Svíčka nezůstane svítit při
JOI vyžaduje proudění
zavřených dveřích.
vzduchu a musí být vytvořen
tak, aby fungovalo správně.
JOI nechce svítit. Svíčka
Bezpečnostní funkce byla
nezůstane svítit.
aktivována.

Je slyšet hlasité cvaknutí a
JOI vyhasl.

Abnormálně hořící svíčka
aktivovala bezpečnostní JOI
funkci.

Zamlžení na vnitřní straně
skla.
Světla nejsou tak jasné jako
obvykle.
Saze a kouř jsou vidět z
vrcholu JOI.

Voda se sráží na chladném
skle, dokud se nezahřeje.
Saze jsou nahromaděny v
kolektoru.
Knot u svíčky je příliš dlouhý.

Řešení
Vyčkejte 45 sekund před
uzavřením dvířek.
Otevřete dveře a nechejte jej
vychladnout, až uslyšíte
hlasité klapnutí (cca 5 minut)
jako bezpečnostní funkce
reset.
Počkejte, dokud neuslyšíte
další klapnutí jako
bezpečnostní funkci reset.
Vyčistěte saze. Zapalte podle
pokynů.
Nechte svíčku nadále hořet.
Vyčistěte výměník kolektoru,
jak je uvedeno v bodě 5.
Zkraťte knot u svíčky na 6
mm.
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