INFRA LAMPA

CZ

model: R95
Vážení zákazníci,
8. 
Pokud je lampa rozsvícena, netřeste s ní
děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám
a ani s ní nijak nepohybujte, mohlo by dojít
projevili nákupem tohoto výrobku. Tento nák poškození vlákna IČ žárovky.
vod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje
III. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ
důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu
INSTRUKCE
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným
1. Tento přístroj je vyroben pouze pro osobní
osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali
užití, není vhodný pro komerční používání.
i tento návod. Ponechejte si tento návod, abysNepoužívejte přístroj venku.
te si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
2. Aby, jste se vyhnuli nebezpečí úrazu elekI. VÝHODY INFRAČERVENÉHO TEPLA
trickým proudem, nepoužívejte po koupeli
Prospěšný efekt infračerveného tepla je dobře
nebo pokud máte vlhké ruce.
známý. Proniká skrz pokožku a stimuluje krev- 3. Neponořujte pod vodu.
ní oběh, čímž zvyšuje teplotu a pomáhá ulevit 4. Tento přístroj musí zůstat suchý a nesmí být
od menších bolestí svalů, uvolňuje svaly a popoužíván ve vlhkém prostředí.
máhá proti ztuhlosti kloubů. Doporučováno 5. Nepoužívejte, pokud je přístroj nebo kabel
na bolesti zad, tenisový loket, bolesti a ztuhpoškozen.
losti svalů. Nepostradatelné pro atlety, zahrád- 6. Netahejte lampu za kabel, nepoužívejte kakáře a aktivní osoby každého věku.
bel jako držák, nedovolte, aby bylo za kabel
silně taháno nebo jím bylo krouceno.
II. POUŽITÍ A UPOZORNĚNÍ
7. Aby, jste zabránili přehřátí a možnosti spá1. Postavte výrobek na stabilní podložku,
lenin nebo ohně, používejte pouze, jak je
zapojte do zásuvky a nechte lampu rozehřát.
popisováno a nikdy neusněte při používání
2. Vzdálenost infra lampy od části těla, na ktelampy. Nikdy nedovolte, aby se kolem přírou ji aplikujete, by měla být takov,á aby
stroje obtočili přikrývky a další materiály.
lampa pokožku dobře prohřála, ale aby jste
8. Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru.
neměli nepříjemný pocit pálení.
9. Děti a staré osoby by měli používat přístroj
3. Aplikujte na požadovanou oblast. Pokud zavždy pouze s dohledem odpovědné osoby.
číná být teplota nepříjemná, upravte vzdálenost mezi tělem a lampou. Aplikace by měla IV. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
být příjemně teplá.
1. Při příliš dlouhé aplikaci nebo při malé vzdá4. Přestaňte užívat při nepříjemných pocitech,
lenosti lampy od pokožky se mohou vyskytzarudnutí, pocitu spálení nebo při otoku
nout popáleniny. Neaplikujte na části těla
oblasti. Neopakujte, pokud je oblast citlivá
s abnormálně citlivou nebo podrážděnou
na dotyk. Některá zrudnutí jsou normální
pokožkou.
a časem zmizí.
2. Při ozařování obličeje je nutné mít vždy za5. Pro maximální efekt používejte lampu cca
vřené oči.
5 minut. Neaplikujte infračervené zahřívání 3. V žádném případě nepoužívejte infra lampu
na jedno místo více jak pár minut.
při následujících problémech: tuberkulóza,
6. Po použití odpojte lampu ze zásuvky. Nechbenigní a maligní nádory, krvácení, záněty
te jí vychladnout a následně jí otřete vlhkým
pokožky, zánět žil a trombóza, zničená pohadrem. Nepoužívejte silné chemické čističe
kožka, křečové žíly a špatná cirkulace krve.
jako je třeba benzín.
Neaplikujte na malé děti a těhotné ženy.
7. Neupusťte výrobek na zem. Pád by mohl po- 4. Neaplikujte v intimních oblastech. Neapliškodit generátor infračerveného světla.
kujte na boláky. V případě že si nejste jistí,
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konzultujte možnost aplikace lampy s Vaším
lékařem.
5. Neaplikujte na vlhké části těla a na spící osoby.
6. Nemělo by být používáno déle jak 30 minut
najednou.
7. Neodborná osoba, by neměla do výrobku
nijak zasahovat,opravu svěřte vždy způsobilé osobě.
8. Pokud zjistíte poškození přívodního kabelu,
nechte jej vyměnit.
9. Pokud je žárovka rozbitá, vyměňte ji za jinou
stejného typu.
V. TECHNICKÉ PARAMETRY
Napětí: ~230 V
Frekvence: 50 Hz
Příkon: 100 W
Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v
okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická,
produkt nevhazujte do domovního odpadu.
Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde
budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být
důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další
podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu
nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být
v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních častí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní
údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů
podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu
výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením
nebo použitím výrobku v rozporu s návodem
k obsluze, přetížením, použitím nesprávných
nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
-
na škody vzniklé použitím neoriginálních
adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet
vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho
výrobku.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně
zabezpečeny proti mechanickému
poškození při přepravě nese riziko případné
škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na připadne změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení
a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení.
Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými
v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci
nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v
návodu k použití.
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