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1 Na zoznámenie 
Vážená zákazníčka, vážený zákazník, 
je pre nás potešením, že ste sa rozhodli pre 
kúpu výrobku z našej ponuky. Naše meno 
symbolizuje vysokokvalitné, dôkladne 
otestované výrobky určené na použitie 
v oblastiach energetickej spotreby, 
hmotnosti, krvného tlaku, telesnej teploty, 
pulzu, jemnej terapie a skrášľovania, masáží 
a vzduchovej terapie. 

Tento návod na použitie si pred použitím, 
prosím, starostlivo prečítajte a odložte si ho 
na neskoršie použitie. Dbajte na to, aby bol 
prístupný aj pre iných používateľov 
a rešpektujte informácie, ktoré obsahuje. 
S priateľským odporúčaním 
Váš tím firmy Beurer 

Použitie 
Tento infračervený tepelný žiarič je určený 
len na ožarovanie ľudského tela. 
Ožarovaním infračerveným svetlom sa 
prenáša teplo na človeka. Ožiarená 
pokožka sa intenzívnejšie prekrví 
a zvyšuje sa objem látkovej výmeny 
v teplotnom poli. Pôsobením 
infračerveného svetla sa ľudské telo 
povzbudí k liečeniu; tým možno cielene 
podporiť liečebné procesy.  
Infračervené svetlo možno napríklad 
použiť ako sprievodnú terapiu pri liečení 
ušno-nosovo-krčných ochorení ako aj na 
podporu starostlivosti o pleť, obzvlášť 
v prípade nečistej pokožky. Infračervené 
teplo možno ďalej použiť ako podporu pri 
liečení svalového napätia a prechladnutí, 

keďže teplom sa podporuje prekrvenie. 
Najskôr sa však spýtajte svojho lekára, či 
má aplikácia medicínsky význam aj pri 
danom konkrétnom prípade.Prístroj je 
vybavený tabuľkou vysoko kvalitného 
keramického skla „Ceramic Infrared“. 
Tabuľky keramického skla sa používajú 
napríklad aj na varných plochách 
a v spojitosti s osvetľovacím prostriedkom 
sa starajú o intenzívne, bezpečné 
ožarovanie infračerveným svetlom so 
100 % UV ochranou.  
Okrem toho je prístroj vybavený funkciou 
úspory elektrickej energie. To znamená, 
že keď je sieťový vypínač vypnutý, nemá 
spotrebu elektrickej energie. 
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2 Vysvetlenie značiek 
V tomto návode na používanie sú použité nasledujúce symboly: 
 

 
Výstraha Výstražné upozornenie na 

nebezpečenstvo poranenia 
alebo ohrozenie vášho 
zdravia. 

 
Pozor Bezpečnostné upozornenie 

na možné poškodenia 
prístroja/príslušenstva. 

 
Upozornenie Upozornenie na dôležité 

informácie. 
 

 

 
Infračervené žiarenie 

 
Pozor, horúci povrch 

 

Vzdialenosť 

Na typovom štítku sú použité nasledujúce 
symboly. 

 Ochranná izolácia triedy 2 

 
Upozornenie!  
Prečítajte si návod na použitie. 

 

3 Bezpečnostné upozornenia
Elektrická bezpečnosť 
Prístroj je chránený proti prehriatiu 
tepelnou poistkou, ktorá sa aktivuje 
automaticky. 

 Výstraha 

• Akékoľvek nesprávne použitie môže 
byť nebezpečné! 

• Prístroj sa smie pripájať len na sieťové 
napätie, uvedené na typovom štítku. 

• Používajte ľahko prístupné pripojenie do 
elektrickej siete, aby ste v prípade 
potreby mohli sieťovú zástrčku prístroja 
rýchlo vytiahnuť. 

• Sieťovú zástrčku nechytajte vlhkými 
rukami, hrozí totiž riziko úrazu elektrickým 
prúdom!  

• Prívodný kábel uložte tak, aby sa oň 
nemohol nikto potknúť. 

• Vždy keď prístroj nepoužívate, čistíte, má 
poruchu, dymí alebo vytvára zápach, 
vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. 
Zo zásuvky vyťahujte sieťovú zástrčku - 
neťahajte za prívodný kábel! 

• Pred použitím sa uistite, že prístroj 
a doplnky nevykazujú žiadne viditeľné 
poškodenia. V prípade pochybností 
prístroj nepoužívajte a obráťte sa na 
svojho predajcu alebo na uvedenú 
adresu strediska služieb zákazníkom. 

Platí to zvlášť v prípade škrabancov 
a prasklín na skle alebo prasklín na kryte. 

• V prípade poškodenia prívodnej šnúry 
a obalu sa obráťte na zákaznícky servis 
alebo predajcu, pretože pri nedodržaní 
tohto pravidla hrozí nebezpečenstvo 
úrazu elektrickým prúdom. 

• Vypnutie z napájacej siete je zaručené 
len vtedy, keď je sieťová zástrčka 
vytiahnutá zo zásuvky. 

Použitie v súlade určením 
Prístroj je určený len na ožarovanie 
ľudského tela. 
Akékoľvek iné použitie sa nepovažuje za 
použitie v súlade s určením prístroja. 
Tento prístroj nie je určený na 
podnikateľské účely, ale výhradne na 
použitie v domácnosti! 

Bezpečné zaobchádzanie  
• Tento prístroj nie je určený na 

používanie osobami (vrátane detí) 
s obmedzenými fyzickými, 
senzorickými alebo duševnými 
schopnosťami alebo na používanie 
osobami, ktoré majú nedostatok 
skúseností a/alebo vedomostí. Toto 
neplatí v prípade, že prístroj používajú 
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pod dohľadom osoby zodpovednej za 
ich bezpečnosť alebo podľa jej pokynov 
na používanie. 

• Deti držte v bezpečnej vzdialenosti od 
obalového materiálu (nebezpečenstvo 
udusenia). 

• Prístroj nikdy nepoužívajte v blízkosti 
vody. 

• Ak prístroj spadol alebo bol vystavený 
extrémnej vlhkosti, alebo z takejto 
udalosti vznikli ďalšie poškodenia, 
nesmie sa už používať.  

• Prístroj sa nesmie ponárať do vody 
alebo tekutín a nesmie do neho vniknúť
žiadna tekutina.  

• Počas prevádzky neponechávajte 
prístroj bez dozoru. 

• V prípade, že sa vyskytne porucha 
alebo poškodenie prístroja, ihneď ho 
vypnite. 

Pokyny na bezpečné používanie 
prístroja 

 Výstraha 

• Nebezpečenstvo popálenia! 
Filtračné sklo a obal prístroja sa pri 
prevádzke prístroje silno zahrievajú. Pri 
dotyku hrozí riziko popálenia! 

• Pri ovládaní tlačidiel (zapnutie/vypnutie 
a časovač) sa nedotýkajte horúceho 
skla. Nebezpečenstvo popálenia. 

• Predtým než sa prístroja dotknete, 
nechajte ho najskôr ochladnúť. 

• Skôr ako sa prístroja dotknete, vždy 
vytiahnite sieťovú zástrčku a nechajte 
ho ochladnúť. 

• Prístroja pripojeného do elektrickej 
siete sa nesmiete dotýkať vlhkými 
rukami. 

• Na prístroj nesmie striekať voda.  
• Prístroj sa smie prevádzkovať len 

v úplne suchom stave. 
• Pri ožarovaní tváre sa nepozerajte 

priamo do infračerveného svetla 
a zatvorte oči alebo si ich zakryte. 

Kedy by sa prístroj nemal 
používať? 

 Výstraha 

Aby sa predišlo poškodeniu zdravia, 
dôrazne sa neodporúča použitie 
prístroja v nasledujúcich prípadoch: 
• U osôb, ktoré nie sú citlivé na teplo 
Citlivosť na teplo môže byť obmedzená 
alebo nadmerne zvýšená v nasledujúcich 
prípadoch: 
• u pacientov trpiacich diabetickým 

ochorením 
• u osôb trpiacich malátnosťou 

(ospalosťou), demenciou alebo 
poruchami koncentrácie, 

• u osôb, ktoré majú zmeny na pokožke 
podmienené ochorením 

• u osôb, ktoré majú zjazvené plochy 
pokožky v oblasti aplikácie 

• u osôb trpiacich alergiami 
• u detí a starších osôb 
• po požití liekov alebo alkoholu 
Pri akútnych zápalových procesoch by sa 
ožarovanie malo vykonávať až po porade 
s lekárom. 

Dôležité upozornenia 

 Výstraha 

• Odstup, ktorý je potrebné dodržať do 
infračerveného tepelného žiariča, sa 
riadi zásadne podľa individuálnej 
citlivosti na teplo a podľa druhu 
konkrétneho ošetrovania. 
Dbajte na to, aby vzdialenosť medzi 
telom a infračerveným tepelným 
žiaričom nebola menšia ako 30 cm! 

• Neustále si kontrolujte priebeh aplikácie 
a reakciu pokožky. 

• Lieky, kozmetické produkty alebo 
potraviny môžu za určitých okolností 
viesť k precitlivenosti alebo alergickej 
reakcii pokožky. V takomto prípade 
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treba ožarovanie ihneď ukončiť. 
• Pri trvalej prevádzke prístroja je 

potrebné byť obzvlášť opatrný 
a pozorný. 

• Nepoužívajte prístroj vtedy, keď ste 
unavení a existuje nebezpečenstvo, že 
by ste počas ožarovania zaspali! 

• Príliš dlho trvajúce ožarovanie môže 
v takomto prípade viesť k vzniku 
popálenín pokožky. 

• Deti nedokážu rozoznať 
nebezpečenstvo, ktoré vzniká 
v súvislosti s elektrickými prístrojmi. 
Postarajte sa o to, aby deti nepoužívali 
prístroj bez dozoru. 

Postavenie 
 

 Pozor 

• Postavte prístroj na pevnú a rovnú 
pracovnú plochu. 

• Prístroj nesmie byť položený alebo 
naklonený. 

• Minimálna vzdialenosť medzi horľavými 
predmetmi a infračerveným žiaričom 
nesmie byť menšia ako 25 cm. 

 

• Dbajte na to, aby prístroj nestál na 
horľavých predmetoch, napr. na obruse 
alebo koberci.  

• Do blízkosti prístroja nedávajte žiadne 
ľahko zápalné alebo ľahko sa taviace 
predmety. 

• Prístroj nevešajte na stenu alebo na 
strop 

• Prístroj nepoužívajte vonku. 
• Chráňte prístroj pred silnými nárazmi. 

Pred uvedením do prevádzky 

 Pozor 

• Pred použitím prístroja je potrebné 
odstrániť akýkoľvek obalový materiál. 

• Skontrolujte, či prístroj nevykazuje 
znaky opotrebovania alebo poškodenia. 
V prípade pochybností nepoužívajte 
poškodený prístroj a obráťte sa na 
svojho predajcu alebo na uvedenú 
adresu strediska služieb zákazníkom. 

• Výrobca neručí za škody, ktoré boli 
zapríčinené nesprávnym a neodborným 
použitím. 

• Chráňte prístroj pred prachom, 
znečistením a vlhkosťou. 

 

Oprava 

 Výstraha 

Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým 
prúdom! 

• Prístroj môžete otvárať len kvôli 
výmene osvetľovacích prostriedkov. 
Prístroj v žiadnom prípade 
neopravujte, pretože inak už nebude 
zaručená jeho bezchybná funkcia. Pri 
nedodržaní tohto pravidla zaniká 
záruka na výrobok. 

• V prípade opravy sa obráťte na 
zákaznícky servis alebo na 
autorizovaného predajcu. 
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4 Opis prístroja  
Prehľad 

 
 

Poz. Označenie 
1 Odklopný kryt s rukoväťami 
2 Tabuľka skla  
3 Vypínač  
4 Indikátor zostávajúceho času 
5 Tlačidlo časovej voľby 
6 Nožička prístroja 

s integrovaným priestorom na 
kábel - slúži na navinutie 
prívodného sieťového kábla 

Infračervený tepelný žiarič s nastaviteľným 
časovačom (1 až 15 minút) a odklopným 
krytom (0 až 50 stupňov). 

• Po uplynutí nastaveného času časovač 
automaticky vypne prístroj. 

• Výkyvný kryt umožňuje individuálne 
nastavenie infračerveného tepelného 
žiariča. 

 

5 Obsluha 
Vybalenie a postavenie 

 Výstraha 

• Pred použitím prístroja odstráňte 
všetky obalové materiály. 

• Prívodný sieťový kábel úplne rozviňte. 
• Postavte prístroj na stabilný, rovný 

podklad. 
• Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť 1 

meter od iných predmetov, čím ochránite 
samotný prístroj pred prehrievaním 
a zabránite vzniku ohňa/požiaru. 

• Prístroj nevešajte na stenu alebo na 
strop 

• Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky. 
• Zapnite prístroj vypínačom (3). 

Ukazovateľ zostávajúceho času (4) 
zobrazuje čas 15 minút.  

• Pozor:  
Počas prevádzky prístroja a počas jeho 
ochladzovania zabráňte vzniku nárazov, 
pretože tie by mohli viesť k poškodeniu 
osvetľovacích prostriedkov.  

• Nastavte požadovaný čas ošetrovania (1 
až 15 minút) - viackrát stlačte tlačidlo 
časovej voľby (5). 

• Nastavený čas sa zobrazí na 
ukazovateli zostávajúceho času (4). 

1 

2

3 

4 

6 

5 
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Príprava pred ošetrovaním 
• Sadnite si pred prístroj tak, aby ste si 

mohli uvoľnene užívať ošetrovanie 
postihnutej časti tela. 

• Naklonením infračerveného tepelného 
žiariča nastavte optimálne smerovanie 
prístroja na ošetrovanú časť tela. 

• Odstup, ktorý je potrebné dodržať od 
tepelného žiariča, sa riadi zásadne 
podľa individuálnej citlivosti na teplo 
a podľa druhu konkrétneho ošetrovania.  

• Dbajte na to, aby vzdialenosť medzi 
telom a tepelným žiaričom nebola 
menšia ako 30 cm!  

Nepoužívajte prístroj nepretržite dlhšie ako 
15 minút, nebezpečenstvo prehriatia! Pred 
opätovným použitím nechajte prístroj 
ochladnúť. 

Čas ošetrovania 
Pozor 

• Nebezpečenstvo popálenia: Pred 
zapnutím prístroja odstráňte z časti 
tela, ktorú budete ožarovať, všetky 
kovové predmety, ako napr. pracky, 
retiazky, podprsenky, šperky alebo 
piercing, pretože sa môžu silno zahriať.

Odporúčame, aby ste si na začiatku zvolili 
kratší čas ošetrovania. Pokožka každého 
človeka však môže na ožarovanie teplom 
reagovať precitlivene (napr. silným 
sčervenaním, vytvorením pľuzgierov, 
svrbením, silným potením) alebo dokonca 
alergicky. A to aj pri správnom použití 
prístroja. 

Spustenie prístroja 

 
Pozor 

• Pri ožarovaní tváre vždy zatvorte oči 
alebo si ich zakryte! 

 

• Stlačte vypínač (3) 

• Prístroj sa po krátkom čase automaticky 
zapne.  

• Stlačte tlačidlo časovej voľby (5), aby 
ste nastavili požadovaný čas trvania 
ošetrovania. (1 až 15 minút ) 

• Čas ošetrovania sa dá individuálne 
nastavovať aj stlačením tlačidla časovej 
voľby (5) počas prevádzky prístroja.  

• Po uplynutí nastaveného času sa 
tepelný žiarič automaticky vypne. 

• Pri ďalšom ošetrovaní je potrebné len 
stlačiť tlačidlo časovej voľby (5), aby ste 
si mohli znova nastaviť individuálny čas 
ošetrovania.  

Pozor 

• Pritom sa nedotýkajte horúceho skla. 

• Ak chcete ošetrovanie ukončiť, 
pomocou vypínača (3) najskôr vypnite 
prístroj a vytiahnite sieťovú zástrčku.  

Počas ošetrovania 
• Pravidelne kontrolujte ožarované časti 

tela a reakciu pokožky. Pri náznakoch 
precitlivenosti alebo alergickej reakcie 
ihneď ukončite ožarovanie a poraďte sa 
s lekárom. 

• Prístroj možno kedykoľvek vypnúť 
stlačením vypínača (3). 

• Zohriaty prístroj sa nesmie skladovať 
prikrytý alebo zabalený. 

Po ošetrovaní 
• Vypínačom (3) vypnite prístroj. 
• Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. 
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6 Čistenie, výmena zdroja infračerveného žiarenia 
a uskladnenie prístroja 

Čistenie 

 Pozor 

Prístroj musí byť pred každým čistením 
vypnutý, odpojený od elektrickej siete 
a úplne vychladnutý. 
 

 

 Pozor 

• Dbajte na to, aby do vnútra prístroja 
nevnikla voda! 

• Prístroj nečistite v umývačke riadu! 
Prístroj možno čistiť navlhčenou utierkou.  
Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky 
s obsahom rozpúšťadiel.  
 

Výmena zdroja infračerveného žiarenia 

Pamätajte na to, že poškodený 
osvetľovací prostriedok sa smie 
nahradzovať len osvetľovacím 
prostriedkom rovnakého typu. 
Náhradný zdroj žiarenia 
Typ: Halogénový osvetľovací prostriedok 
220-240 V/ 300 W s dĺžkou 118 mm, 
vhodný pre päticu R7S 
Originál Obj. č.: 162.620 
 

 

 Výstraha 

Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým 
prúdom! 
• Pred výmenou osvetľovacieho 

prostriedku vytiahnite prívodný sieťový 
kábel zo zásuvky! 

• Hrozí riziko popálenia sa na horúcich 
povrchoch! 

• Pred začatím opravy prístroja ho 
nechajte úplne vychladnúť! 

 

• Osvetľovacie prostriedky sú vyňaté zo 
záruky.

 

Postup 

1. Vychladnutý prístroj položte 
keramickým sklom na rovný 
povrch. 

 

2. Vhodným skrutkovačom s krížovou 
drážkou odskrutkujte šesť skrutiek 
na zadnej stene prístroja. 
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3. Odklopte kryt, pričom nechajte 
prednú časť s tabuľkou 
keramického skla ležať na 
podložke. 

 
4. Uchopte vychladnutý osvetľovací prostriedok na ľavom alebo pravom konci 

a opatrne ho potlačte smerom doprava alebo doľava. 
5. Osvetľovací prostriedok teraz potiahnite z objímky smerom dopredu. 

 
Upozornenie 
Novú žiarivku nasadzujte len s použitím utierky, nechytajte ju holými prstami. Tuková 
vrstva na vašej pokožke by totiž mohla žiarivku poškodiť. 

6. Do objímky vložte nový osvetľovací prostriedok. Vloženie nového osvetľovacieho 
prostriedku sa vykonáva v opačnom poradí ako jeho demontáž. 

7. Prístroj opäť zatvorte. Pri zatváraní prístroja postupujte v opačnom poradí ako pri 
jeho otváraní. 
Dávajte pozor na to, aby v obale prístroja nezostali žiadne predmety a aby sa 
tam nezacvikli žiadne káble! 

 

Uskladnenie 
Skôr ako budete prístroj prenášať, 
vytiahnite sieťovú zástrčku a nechajte ho 
úplne vychladnúť. 

Najlepšie je, ak tepelný žiarič uskladníte 
v jeho originálnom obale a na suchom 
mieste. 
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7 Technické údaje 
Pripojenie do elektrickej siete AC 220 V-240 V/50-60 Hz  

Príkon 300 W 

Časovač Nastaviteľný po minútach, v rozsahu od 1 do 15 
minút 

Rozmery (Š x V x H) 270 x 285 x 195 mm 

Hmotnosť asi 1,6 kg 

Prevádzkové podmienky  Teplota: 10 °C až 35 °C 
Relatívna vlhkosť vzduchu: 50 % – 90 % 

Podmienky na skladovanie 
a prepravu 

Teplota: -10 °C až 50 °C 
Relatívna vlhkosť vzduchu:  50 % až 90 % 

Protection class II  

Intenzita ožiarenia Max. 200 W/qm  

Typ IR A + B 
Vyhradzujeme si právo na technické zmeny s cieľom vylepšenia a ďalšieho vývoja 
produktu. Farebné odchýlky skla počas prevádzky sú výrobno-technicky podmienené 
a nijakým spôsobom neovplyvňujú funkcie a kvalitu. 

8 Likvidácia 
V záujme ochrany životného prostredia sa 
infračervený tepelný žiarič po uplynutí 
životnosti nesmie vyhadzovať do bežného 
odpadu z domácnosti. Likvidácia sa musí 
uskutočniť prostredníctvom príslušných 
zberní vo vašej krajine. 
Dodržiavajte miestne predpisy týkajúce sa 
likvidácie materiálov.  

Prístroj zlikvidujte v súlade s ES 
smernicou o likvidácii odpadu 
z elektrických a elektronických 
zariadení 2002/96/EC – WEEE  
(Waste Electrical and Electronic 
Equipment).  

V prípade otázok sa obráťte na komunálnu 
inštitúciu kompetentnú na likvidáciu 
odpadu.  

Tento prístroj zodpovedá európskej norme 
EN60601-1-2 a podlieha zvláštnym 
bezpečnostným opatreniam s ohľadom na 
elektromagnetickú kompatibilitu. Prosím, 
pamätajte na to, že prenosné a mobilné 
vysokofrekvenčné komunikačné 
zariadenia môžu tento prístroj 
ovplyvňovať. Presnejšie údaje si môžete 
vyžiadať na uvedenej adrese 
zákazníckeho servisu. 

 



 

12 

 

IL
50

-0
81

1_
SK

 P
rá

vo
 n

a 
om

yl
y 

a 
zm

en
y 

je
 v

yh
ra

de
né

 




