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SLOVENSky

Aplikácia
Tento infračervený žiarič je určená len na ožarovanie ľudského tela.
Pri ožarovaní infračerveným svetlom dochádza k prenosu tepla na človeka. Ožarovaná pokožka je 
silnejšie prekrvovaná a zvyšuje sa látková premena v teplotnom poli. Telo je účinkom infračerveného 
svetla stimulované k uzdraveniu; liečebné procesy je možné cielene podporiť.
Infračervené svetlo sa môže použiť napr. ako sprievodná terapia pri liečení krčno-nosno-ušných 
ochorení, ako aj na podporu pri starostlivosti o pleť a pestovaní krásy, najmä pri nečistej pokožke.
Konzultujte však vopred svojho lekára, či má použitie v jednotlivých prípadoch zmysel.

Použitie
Pred použitím zariadenia odstráňte všetky obalové materiály. Pred použitím skontrolujte, či je 
infražiarič úplne zaskrutkovaný. Dbajte vždy na bezpečnú a stabilnú polohu vášho zariadenia. Od-
stup infražiariča a ožarovanou časťou tela nesmie prekročiť nasledujúce hodnoty:
IL11:  minimálne 60 cm
IL21:  minimálne 80 cm
Pri ožarovaní tváre vždy zatvorte oči! Odporúčaná doba ožarovania predstavuje max. 12 minút.
Na začiatok sa odporúča zvoliť kratší čas ožarovania. Pokožka niektorých ľudí však môže aj pri 
správnom používaní prístroja reagovať precitlivelo na tepelné ožarovanie (napr. silné sčervenanie, 
tvorenie pľuzgierikov, svrbenie, silné potenie) alebo alergicky. Pravidelne kontrolujte ožarovanú časť 
tela. V prípade výskytu náznakov precitlivenosti alebo alergickej reakcie ukončite ihneď ožarovanie a 
konzultujte lekára.
Zariadenie je vybavené polohovateľným tienidlom. 5 polohy sklonu vám umožňujú nastaviť 
infražiarič individuálne podľa vašich potrieb.

Čistenie/Výmena infražiariča
Pred každým čistením a pri výmene infražiariča musí byť zariadenie vypnuté, odpojené od elektrickej 
siete a vychladnuté.
Zariadenie je možné čistiť mokrou handričkou. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá.
Dbajte na to, aby sa do zariadenia nedostala voda. Zariadenie použite znovu až potom, ak je úplne 
suché.
Dbajte, prosím, na to, že ako náhradu je dovolené použiť len infražiariče originálneho typu.
Zariadenie:  Náhradný žiarič/Typ:  Technické údaje: Vysvetlenie značiek:
IL 11  Infrared R95 E (100 W)  230V ~ 50 Hz   Pozor – prečítajte si, prosím,   
     návod na používanie!
IL 21  Infrared PAR 38 E (150 W) 230V ~ 50 Hz    Časť používania Typ B
      Prístroj triedy ochrany II
    Pozor, horúci povrch

Dôležité upozornenia –
uschovajte pre neskoršie použitie

Pozorne si prečítajte upozornenia a sprístupnite ich iným používateľom.
• Puzdro lampy a infražiariča sa počas prevádzky silno zahrieva. Pri dotyku hrozí nebezpečenstvo 

popálenia! Pred dotýkaním treba lampu vždy najprv nechať vychladnúť.
• Pred použitím zariadenia odstráňte všetky obalové materiály.
• Zariadenie sa môže pripojiť len na sieťové napätie uvedené na výrobnom štítku.
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• Pri ožarovaní tváre zatvorte vždy oči, aby sa zamedzilo poraneniu očí (nepozerajte priamo do
 infračerveného svetla).
• Tento prístroj nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, 

senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo 
nedostatočnými znalosťami, s výnimkou prípadu, ak prístroj používajú pod dohľadom osoby 
zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak od tejto osoby obdržali inštrukcie, ako prístroj bezpečne 
používať.

 Dohliadajte na deti, aby sa nehrali s prístrojom.
• Nepoužívajte u osôb so zníženou citlivosťou na teplo.
 Pociťovanie tepla môže byť v nasledujúcich prípadoch nižšie alebo vyššie:
 – u diabetických pacientov,
 – u osôb s ospalosťou, demenciou alebo poruchami koncentrácie,
 – u osôb s chorobnými zmenami pokožky, u osôb s jazvami na mieste použitia,
 – u osôb s alergiami,
 – u detí a starších osôb,
 – po požití liekov alebo alkoholu.
• Pri akútnych zápalových procesoch ba malo byť ožarovanie vykonávané až po porade s lekárom.
• Čas použitia obmedzte vždy a kontrolujte reakciu pokožky.
• Lieky, kozmetické prípravky alebo potraviny môžu za určitých okolností viesť k precitlivelej alebo 

alergickej reakcii pokožky. Ožarovanie sa musí v tomto prípade ihneď ukončiť.
• V prípade nepretržitej prevádzky prístroja je treba postupovať obzvlášť opatrne a pozorne – nikdy 

nezaspite počas ožarovania!
• Po požití utišujúcich prostriedkov, ako aj alkoholu, by ste zariadenie nemali používať, nakoľko 

môžete mať zníženú citlivosť na teplo. Pred použitím sa poraďte so svojim lekárom.
• Príliš dlhá aplikácia môže viesť k popáleniu pokožky.
• Infražiarič nechytajte a ani sa ho nesnažte vyskrutkovať, ak je zariadenie pripojené na elektrickú sieť.
• Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvá hroziace v súvislosti s používaním elektrických zariadení.
 Zabezpečte, aby deti nemohli vaše zariadenie používať bez dozoru.
• Zariadenie sa môže používať len za dozoru.
• Zariadenie sa nesmie v ohriatom stave prikrývať alebo zabalené uschovať.
• Prv, ako na zariadenie siahnete, vždy vytiahnite elektrickú koncovku a nechajte zariadenie vychladnúť.
 Vzdialenosť, ktorú treba dodržať od horľavých predmetov, je 1,0 m. Zariadenie nevešajte na stenu 

alebo strop.
• Nesiahajte na zariadenie mokrými rukami, ak je pripojené na elektrickú sieť; na zariadenie nesmie 
 odstreknúť voda. Zariadenie sa môže používať len v úplne suchom stave.
• Zariadenie chráňte pres silnejšími nárazmi.
• Neodpájajte elektrickú koncovku zo zásuvky ťahom za kábel.
• Pri poškodení elektrického kábla a schránky zariadenia sa obráťte na zákaznícky servis Beurer 

alebo špecializovaného predajcu, nakoľko si ich oprava vyžaduje použitie špeciálneho náradia.
• Osvetľovacie prostriedky sú vyňaté zo záruky.
• Odpojenie od elektrickej siete je zaručené iba vtedy, keď je sieťová zástrčka vytiahnutá zo elektrickej 

zásuvky.
• Sieťový kábel sa nesmie omotávať okolo infračervenej lampy, keď je lampa v prevádzke, ani na jeho 

uskladnenie.
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Technické údaje

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.

Likvidácia
Zariadenie zlikvidujte v súlade s vyhláškou o likvidácii vyradených elektrických a elektro-
nických zariadení 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade 
otázok sa obráťte na komunálnu inštitúciu príslušnú pre odpadové hospodárstvo.

Pripojenie do elektrickej siete AC 230 V / 50 Hz

Príkon IL 11: 100 W; IL 21: 150 W

Rozmery (Š x V x H) IL 11: 120 x 205 x 165 mm
IL 21: 140 x 205 x 175 mm

Hmotnosť IL 11: asi 330g
IL 21: asi 612g

Prevádzkové podmienky Teplota: -5°C až +35°C
Relatívna vlhkosť vzduchu: < 85%

Podmienky na skladovanie a prepravu Teplota: -5°C až +50°C
Relatívna vlhkosť vzduchu: < 85%

Protection class II


