
Beurer TL 30 – Lampa s denným osvetlením 
Návod na použitie 
 
1. K zoznámeniu 

Vážená zákazníčka, vážený zákazník, 
sme radi, že ste si vybrali výrobok z nášho sortimentu. Naša značka je synonymom pre vysoko kvalitné, dôkladne vyskúšané 
výrobky na použitie v oblastiach určovaní energetickej spotreby, hmotnosti, krvného tlaku, telesnej teploty, srdcového tepu, pre 
jemnú manuálnu terapiu, masáže a vzduchovú terapiu. 
S pozdravom 
Váš tím Beurer 
 
Prečo používať denné svetlo? 

Keď na jeseň citeľne ubudne množstvo slnečných lúčov a ľudia sa v zimných mesiacoch viac zdržujú vo vnútorných priestoroch, 
môže dôjsť k výskytu nedostatku svetla. To sa často označuje ako "zimná depresia". Symptómy môžu byť rozmanité: 
• Nevyrovnanosť    • Zvýšená potreba spánku 
• Skľúčená nálada   • Nechutenstvo 
• Pocit bez energie   • Poruchy koncentrácie 
• Všeobecný pocit nepohody 
 
Príčinou výskytu týchto symptómov je skutočnosť, že svetlo a predovšetkým slnečné svetlo sú životne dôležité a priamo ovplyvňujú 
ľudské telo. Slnečné svetlo nepriamo riadi tvorbu melatonínu, ktorý je odovzdávaný do krvi len v noci. Tento hormón dáva telu 
signál, že je čas spánku. V mesiacoch chudobných na slnečný svit preto dochádza k zvýšenej tvorbe melatonínu. Preto nám 
pripadá ťažšie vstať, pretože telesné funkcie sú utlmené. Ak sa lampa s denným svetlom použije bezprostredne po rannom 
prebudení, teda čo najskôr, môže sa ukončiť tvorba melatonínu, takže dôjde k pozitívnej zmene nálady. Naviac je pri nedostatku 
svetla obmedzená tvorba hormónu šťastia serotonínu, ktorý podstatne ovplyvňuje náš "zdravotný stav". Pri použití svetla sa teda 
jedná o kvantitatívne zmeny hormónov v mozgu, ktoré môžu ovplyvniť úroveň našej aktivity, naše pocity a zdravie. Lampy s 
denným svetlom vytvárajú vhodnú náhradu za prírodné slnečné svetlo a pôsobia proti takejto hormonálnej nerovnováhe. 
 
V lekárskej oblasti sa lampy s denným svetlom používajú v terapii svetlom pri nedostatku svetla. Lampy s denným svetlom simulujú 
denné svetlo cez 10.000 lux (vzdialenosť 10 cm). Toto svetlo môže pôsobiť na ľudské telo a možno ho použiť ako liečbu či 
prevenciu. Normálne elektrické svetlo nie je pre pôsobenie na vyváženie hormónov dostatočné. Lebo aj v dobre osvetlenej 
kancelárii činí intenzita osvetlenia napríklad len 500 lx. 
 
Obsah dodávky: 

• Lampa s denným svetlom 
• Stojan 
• Úložné puzdro 
• Tento návod na použitie 
• Sieťový adaptér 
 
2. Vysvetlenie symbolov 
V návode alebo na prístroji sú uvedené tieto symboly 
 

 
Prečítajte si návod na použitie 

 
Upozornenie na dôležité informácie 

 

Varovné upozornenie na nebezpečenstvo 
poranenia či riziko ohrozenia zdravia  

Výrobca 

 

Bezpečnostné upozornenie na možné 
poškodenie zariadenia / príslušenstva  

Prístroj triedy ochrany II 

 Sériové číslo 
 

Vyp / Zap 

 

Značka CE potvrdzuje zhodu so základnými 
požiadavkami smernice 93/42 / EHS pre 
lekárske výrobky. 

 
Ochrana proti vniknutiu cudzích telies ≥ 12,5 mm a 
proti zvisle kvapkajúcej vode. 

 
Dátum výroby 

 
Ochrana proti vniknutiu cudzích telies ≥ 12,5 mm a 
proti šikmo kvapkajúcej vode 

 
3. Pokyny 

Prečítajte si pozorne tento návod, uschovajte ho pre neskoršie použitie, poskytnite ho aj ostatným užívateľom a riaďte sa 
pokynmi, ktoré sú v ňom uvedené. 
 

Bezpečnostné pokyny 

 Varovanie 
• Lampa s denným svetlom je určená len pre ožarovanie ľudského tela. 
• Pred použitím sa uistite, že prístroj a príslušenstvo nie sú viditeľne poškodené a že bol odstránený celý obal.  
V prípade pochybností prístroj nepoužívajte a obráťte sa na vášho predajcu alebo na uvedenú zákaznícku službu. 
• Dbajte tiež na to, aby lampa s denným svetlom stála bezpečne. 
• Prístroj smie byť pripojený iba k sieťovému napätiu, ktorého hodnota je uvedená na výrobnom štítku. 
• Neponárajte prístroj do vody a nepoužívajte ho vo vlhkých priestoroch. 
• Nepoužívajte u bezmocných ľudí, detí do 3 rokov alebo osôb necitlivých na teplo (osoby s chorobami kože), po 
požití liekov utišujúcich bolesť, alkoholu alebo drog. 



• Nenechávajte obal v dosahu detí (nebezpečenstvo udusenia!). 
• Prístroj nesmie byť v zahriatom stave zakrývaný alebo zabalený do obalu. 
• Vždy ako sa budete chcieť dotknúť prístroja, vytiahnite adaptér zo zásuvky a nechajte prístroj schladiť. 
• Pokiaľ je prístroj zapojený, nedotýkajte sa ho mokrými rukami; na prístroj nesmie striekať voda.  
Prístroj smie byť používaný len v úplne suchom stave. 
• Dávajte pozor na to, aby ste sieťový adaptér zapájali a vypojovali len suchými rukami, práve tak ako pri dotyku vypínača. 
• Chráňte sieťový kábel pred kontaktom s horúcimi objektmi a pred otvoreným ohňom. 
• Chráňte prístroj pred silnejšími nárazmi. 
• Sieťový adaptér nevyťahujte zo zásuvky za sieťový kábel. 
• V prípade poškodenia sieťového adaptéra a krytu prístroja sa obráťte na zákaznícky servis alebo príslušného predajcu, pretože 
oprava si vyžaduje použitie špeciálnych nástrojov. 
• Odpojenie od elektrickej siete je zabezpečené len v prípade, že je sieťový adaptér vytiahnutý zo zásuvky. 
• Prístroj nepoužívajte v prítomnosti horľavých zmesí narkotizačných plynov a vzduchu, kyslíka alebo oxidu dusnatého. 
• U tohto prístroja nie je potrebné vykonávať žiadnu kalibráciu, preventívnu kontrolu ani údržbu. 
• Prístroj nesmiete sami opravovať. Neobsahuje žiadne súčasti, ktoré by ste mohli sami opravovať. 
• U prístroja nemeňte nič bez súhlasu výrobcu. 
• Ak by bol prístroj zmenený, musí byť vykonané riadne testy a kontroly, ktoré by zaistili bezpečnosť pri ďalšom používaní prístroja. 
 
Všeobecné pokyny 

 Pozor 
• V prípade užívania liekov utišujúcich bolesť, liekov na zníženie tlaku a antidepresív sa pred použitím lampy s denným svetlom 
poraďte so svojím lekárom. 
• Ľudia s ochorením sietnice a diabetici by sa pred použitím denného svetla mali nechať vyšetriť očným lekárom. 
• Nepoužívajte prosím v prípade očných ochorení, ako sú sivý zákal, zelený zákal, ochorenia očného nervu a zápalu sklovca. 
• V prípade akýchkoľvek zdravotných pochybností sa poraďte so svojím lekárom! 
• Pred použitím prístroja odstráňte celý obal. 
• Na osvetľovací prostriedok sa nevzťahuje záruka. 
 
Všeobecné bezpečnostné opatrenia 

 Pozor 

• Prístroj nesmiete otvárať. Nepokúšajte sa sami opravovať prístroj. Mohli by ste si spôsobiť vážne zranenia. 
V prípade nerešpektovania zaniká záruka. 
• V prípade opravy sa obráťte na zákaznícky servis alebo na autorizovaného predajcu. 
 
4. Popis zariadenia 
Prehľad 

1. Tienidlo 
2. Kryt zadnej strany 
3. Podstavec 
4. Tlačidlo Zap / Vyp 
5. Prípojka sieťového adaptéra 
6. Držiak pre stojan 

 
5. Uvedenie do prevádzky 

Vyberte prístroj z fólie. Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu alebo poruche prístroja. Ak u prístroja zistíte poškodenie alebo 
závadu, nepoužívajte ho a obráťte sa na zákaznícky servis alebo na svojho dodávateľa. 
 
Postavenie prístroje 

Postavte prístroj na rovnú plochu. Prístroj by mal byť umiestnený tak, aby vzdialenosť k užívateľovi bola medzi 20 cm a 60 cm.  
V tejto vzdialenosti je lampa najúčinnejšia. 
 
Pripojenie k sieti 

• Lampa s denným svetlom sa smie používať iba s tu popísaným sieťovým adaptérom, aby sa zabránilo prípadnému poškodeniu 
prístroja. 
• Sieťový adaptér zapojte do príslušnej prípojky na zadnej strane lampy s denným svetlom. Sieťový adaptér sa smie pripojiť len k 
sieťovému napätiu uvedenému na typovom štítku. 
• Po použití lampy s denným svetlom najskôr vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky a potom z prístroja. 

Upozornenie 

• Dbajte na to, aby zásuvka bola v blízkosti miesta inštalácie. 
• Položte sieťový kábel tak, aby o neho nikto nemohol zakopnúť. 
 
 



6. Ovládanie 
 

1 Uvoľnite stojan z držiaka na zadnej strane prístroja. 

2 
Vyklopte stojan do boku. Podľa toho, na ktorú stranu držiak umiestnite, sa mení natočenie / sklon prístroja TL30.  
Týmto spôsobom môžete sklon individuálne upravovať. Stojan môžete umiestniť na pozdĺžnu aj na priečnu stranu.  
Vďaka tomu môžete lampu TL30 použiť horizontálne a vertikálne. 

3 
Zapnutie lampy 

→ Stlačte tlačidlo Zap / Vyp. 

4 

Používanie lampy 

Sadnite si čo najbližšie k lampe, 20 cm až 60 cm. Počas používania sa môžete venovať obvyklým 
činnostiam. Môžete čítať, písať, telefonovať atď. 
• Opakovane sa krátko pozrite do svetla, pretože absorpcia, príp. pôsobenie prebieha očami / sietnicou. 
• Lampu s denným svetlom môžete používať tak často, ako chcete. Liečba je však najúčinnejšia, keď vykonávate 
terapiu svetlom v predpísaných časoch minimálne 7 dní po sebe. 
• Efektívne denná doba pre liečbu je medzi 6. hodinou rannou a 8. hodinou večer na odporúča sa vykonávať 2 hodiny 
denne. 
• Nepozerajte sa však do svetla počas celej doby používania, pretože by mohlo dôjsť k nadmernému podráždeniu 
sietnice. 
• Začnite kratším ožarovaním, ktoré sa v priebehu týždňa predlžuje. 

Upozornenie: 
Po prvých aplikáciách môžu nastať bolesti očí a hlavy, ktoré počas ďalších sedení vymiznú, pretože si nervový systém 
zvykne na nové dráždenie. 

5 

Na čo by ste mali dávať pozor 
Odporúčaná vzdialenosť počas používania činí 20 - 60 cm. Tvár a lampa. 
Doba trvania aplikácie závisí na vzdialenosti: 

Vzdialenosť Doba trvania 

Do 20 cm ½ hodiny / denne 

Do 40 cm 1 hodina / denne 

Do 60 cm 2 hodiny / denne 

V zásade platí: 
Čím bližšie zdroju svetla, tým kratšia doba aplikácie. 

6 
Používanie svetla v dlhšom časovom období 

Používajte opakovane v ročných obdobiach s nižšou intenzitou svetla najmenej 7 po sebe nasledujúcich dní, príp. 
dlhšie, podľa vlastnej potreby. Liečbu vykonávajte najmä v ranných hodinách. 

7 

Vypnutie lampy 

→ Stlačte vypínač. Rozsvieti sa kontrolka LED. Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky. 

 POZOR! 
Lampa sa počas používania zahrieva. Než lampu upracete a / alebo zabalíte, nechajte ju najskôr dostatočne dlhú 
dobu ochladiť! 

 
7. Čistenie a údržba prístroja 

Čas od času je nutné prístroj vyčistiť. 

 Pozor 
• Dbajte na to, aby dovnútra prístroja nevnikla voda! Pred čistením prístroj vypnite, odpojte zo siete a nechajte ochladiť. 
• Prístroj nečistite v umývačke riadu! Na čistenie používajte mierne navlhčenú utierku. 
• Pokiaľ je prístroj zapojený, nedotýkajte sa ho mokrými rukami; na prístroj nesmie striekať voda.  
Prístroj smie byť používaný len v úplne suchom stave. 
Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky a prístroj nenamáčajte. 
 
8. Skladovanie 

Ak prístroj nebudete dlhšiu dobu používať, odpojte ho od siete a uschovajte na suchom mieste mimo dosahu detí. 
Dodržujte podmienky pre skladovanie uvedené v kapitole "Technické údaje". 
 
9. Likvidácia 

V záujme ochrany životného prostredia nemožno prístroj po ukončení jeho životnosti likvidovať spolu s domácim odpadom. 
Likvidácia sa musí vykonať prostredníctvom príslušných zberných miest vo vašej krajine. Prístroj zlikvidujte podľa smernice 
o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Ak máte otázky, obráťte sa na príslušný komunálny úrad, ktorý 
má na starosti likvidáciu.  
 
10. Čo robiť v prípade problémov? 
 

Problém Možná príčina Náprava 

Prístroj nesvieti 
 

Vypínač je vypnutý Stlačte vypínač. 

Žiadny prúd Zasuňte riadne sieťovú zástrčku. 

Žiadny prúd 
Sieťový kábel je chybný. Obráťte sa na zákaznícky servis 
alebo svojho predajcu. 

Životnosť diód bola prekročená. Diódy sú chybné. 
V prípade opravy sa obráťte na zákaznícky servis alebo 
na autorizovaného predajcu. 

 



11. Technické údaje 

 

Model č. TL 30 

Typ WL 11 

Rozmery (ŠVH) 236 × 156 × 20 mm (s držiakom 26 mm) 

Hmotnosť 175 g (260 g so sieťovým adaptérom + úložným puzdrom) 

Osvetľovacie teleso LED 

Výkon 5 Watt 

Intenzita svetla 10.000 Lux (10cm) 

Žiarenie 
Výkon žiarenia mimo viditeľný rozsah svetla (infračervené a ultrafialové) je tak nízky, že nie je 
závadný pre oči a kožu. 

Prevádzkové podmienky 0 °C až +35 °C, 15-90 % relatívna vlhkosť vzduchu 

Podmienky pre uskladnenie -20 °C až +50 °C, 15-90 % relatívna vlhkosť vzduchu 

Klasifikácia produktu Externé napájanie, trieda ochrany II, IP21 

Farebná teplota žiariviek 6.500 K 

Príslušenstvo Sieťový adaptér, úložné puzdro, stojan, návod na použitie 

 
Technické zmeny vyhradené. 
Tento prístroj zodpovedá požiadavkám európskych smerníc pre lekárske výrobky 93/42 / EHS a 2007/47 / EHS a 
zákonu o lekárskych výrobkoch. 
Tento prístroj zodpovedá európskej norme EN60601-1-2 a podlieha osobitným preventívnym opatreniam, ktoré sa týkajú 
elektromagnetickej kompatibility. Uvedomte si láskavo, že prenosné a mobilné vysokofrekvenčné komunikačné zariadenia môžu 
mať na tento prístroj určitý vplyv. 
Presnejšie údaje si môžete vyžiadať na uvedenej adrese zákazníckeho servisu alebo prečítať na konci priloženého 
návodu na použitie na str. 63 - 66. 
 
12. Sieťový adaptér 
 

Model č. EE 16-08 

Vstup 100–240 V ~ 50/60 Hz 

Výstup 12 V DC, 650 mA, iba vo spojení s prístrojom TL 30 

Ochrana Prístroj má dvojnásobnú ochrannú izoláciu. 

 Polarita prípojky jednosmerného napätia 

Klasifikácia IP22, trieda ochrany II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO:   
Výhradný dovozca a distribútor pre ČR a SK: 

BORGY CZ, a.s. 
Reklamácie / servis 
Hluchov 1353 
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 
Česká republika 
Tel.: +420 326 320 662 
E-mail: reklamace@borgy.cz 
www.borgy.cz 
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