
CS Infrazářič 
 Návod k použití ......................... 2
SK  Infračervený žiarič 

Návod na použitie ................... 12

IL 50



2

1. Obsah dodávky
Zkontrolujte, zda je přístroj uložen v neporušeném obalu a zda je obsah kompletní. Před použitím se ujistěte, zda 
přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě 
pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo na uvedenou adresu servisního střediska.

1 x Infrazářič
1 x Ochranných brýlí
1 x Tento návod k použití

2. K seznámení
Ozařováním infračerveným světlem se na člověka přenáší teplo. Ozářená kůže se více prokrví a v místě zahřátí 
se zvýší látková výměna. Účinky infračerveného světla povzbuzují ozdravné procesy těla; tyto procesy lze 
podporovat cíleně. 
Infračervené světlo lze použít např. jako podpůrnou terapii při léčbě onemocnění ušních, nosních a krčních, 
jakož i pro podporu kosmetické péče o obličej, především u nečisté pleti. Dále lze infračervené záření podpůrně 
použít při léčbě svalových napětí a nachlazení, protože teplo aktivuje prokrvení. Nejprve se ale zeptejte svého 
obvodního lékaře, zda je použití v příslušném případě z lékařského hlediska vhodné. Přístroj je vybaven vysoce 
kvalitní keramickou skleněnou deskou „Ceramic Infrared“. Keramické skleněné desky se používají i na sporá-
cích a spolu se světelným zdrojem slouží pro intenzivní a bezpečné ozařování infračerveným světlem se 100% 
ochranou proti ultrafialovému záření.
Kromě toho je přístroj vybavený funkcí úspory elektrické energie. To znamená, že když je vypnutý síťový vypínač, 
nespotřebovává přístroj žádný proud.

ČESKY

1. Obsah dodávky .................................................... 2
2. K seznámení ......................................................... 2
3. Vysvětlení symbolů ............................................... 3
4. Varovné a bezpečnostní pokyny    .......................... 4
5. Použití v souladu s určením .................................. 4
6. Popis přístroje ....................................................... 6
7. Uvedení do provozu  ............................................. 6

8. Použití ................................................................... 7
9.  Čištění, výměna infrazářiče a uskladnění.............. 8
10. Náhradní díly a díly podléhající opotřebení......... 9
11. Likvidace ............................................................ 9
12. Technické údaje .................................................. 9
13. Záruka/servis .................................................... 10 

Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější 
použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které 
jsou v něm uvedené.

Obsah

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu. Naše značka je synonymem pro vysoce kvalitní, dů-
kladně vyzkoušené výrobky týkající se tepla, hmotnosti, krevního tlaku, tělesné teploty, srdečního tepu, jemné 
terapie, masáže, vzduchu i péče o krásu.

S pozdravem,
Váš tým společnosti Beurer
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3. Vysvětlení symbolů
V návodu k použití a na typovém štítku jsou použity následující symboly:

VAROVÁNÍ
Upozornění na nebezpečí poranění nebo ohrožení zdraví.

POZOR
Bezpečnostní upozornění na možné poškození přístroje/příslušenství.

Upozornění
Upozornění na důležité informace.

Dodržujte návod k použití

 Přístroj má dvojitou ochrannou izolaci a odpovídá tak třídě ochrany 2.

Pozor, horký povrch

> 30 cm

Vzdálenost

20

PAP

Obal zlikvidujte s ohledem na životní prostředí.

Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE).

Výrobce

Značka CE potvrzuje shodu se základními požadavky směrnice 93/42/EHS pro lékařské výrobky.

IP 21 Ochrana proti vniknutí cizích těles ≥ 12,5 mm a proti svisle kapající vodě.

SN
Sériové číslo

Storage / Transport Přípustná teplota a vlhkost vzduchu při přepravě a skladování

Operating Přípustná provozní teplota a vlhkost vzduchu



4

4. Varovné a bezpečnostní pokyny   

Elektrická bezpečnost
Přístroj je proti přehřátí chráněn automatickou vypínací teplotní pojistkou.

 Varování
• Každé nepřiměřené použití může být nebezpečné!
• Přístroj smí být připojen pouze k síťovému napětí, jehož hodnota je uvedena na výrobním štítku.
• Použijte snadno dostupnou přípojku k síti, abyste v případě potřeby mohli rychle zástrčku vytáhnout.
• Na síťovou zástrčku nesahejte mokrýma rukama, nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
• Položte síťový kabel tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.
• Zástrčku vytáhněte ze zásuvky vždy, když přístroj nepoužíváte, čistíte jej nebo v případě poruchy, kouře nebo 

zápachu. Při vytahování zástrčky tahejte za zástrčku - ne za kabel!
• Se síťovým kabelem zacházejte opatrně (nebezpečí uškrcení a udušení).
• Před použitím se ujistěte, že přístroj a jeho příslušenství nejsou viditelně poškozeny. V případě pochybností 

přístroj nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce nebo na uvedenou zákaznickou službu. To platí zejména 
pro poškrábání a praskliny ve skleněné desce nebo praskliny krytu.

• V případě poškození síťového kabelu a krytu se obraťte na zákaznický servis nebo na prodejce, protože jinak 
hrozí nebezpečí elektrického výboje.

• Přístroj je bezpečně odpojen od sítě, pouze pokud je zástrčka vytažena ze zásuvky.
• Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu u tohoto přístroje, musíte ho odstranit. Pokud nelze vyjmout, 

musíte zlikvidovat přístroj.

Pokyny pro bezpečné používání přístroje

 Varování
• Nebezpečí popálení! Filtrační mřížka a kryt přístroje se při provozu silně zahřívají. Při doteku hrozí nebezpečí 

popálení!
• Při ovládání tlačítek (zap/vyp a časového spínače) se nedotýkejte horké skleněné desky. Hrozí nebezpečí 

spálení.
• Přístroj nechte nejdřív ochladit.
• Než přístroj znovu zabalíte, vždy vytáhněte síťovou zástrčku a nechte přístroj ochladit.
• Je-li přístroj zapnutý, nesmíte se jej dotýkat mokrýma rukama.
• Na přístroj nesmí stříkat voda.
• Přístroj smí být používán pouze ve zcela suchém stavu.

5. Použití v souladu s určením
Přístroj je určen pouze k ozařování lidského těla. Každé další použití je chápáno jako neodpovídající.
Tento přístroj není určen pro podnikatelské použití, nýbrž výhradně pro použití v domácnosti!

Bezpečné zacházení
• Tento přístroj není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými 

nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností či vědomostí, pokud nejsou pod dozorem osob 
odpovědných za jejich bezpečnost nebo od nich nedostanou pokyny, jak tento přístroj používat.

• Během aplikace vždy používejte přiložené ochranné brýle.
• Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí (nebezpečí udušení).
• Nepoužívejte u kojenců a batolat.
• Tento přístroj není určen pro použití na přebalovacích pultech, v dětských postýlkách a podobně.
• Přístroj nikdy nepoužívejte v blízkosti vody.
• Pokud přístroj spadl na zem nebo byl vystaven extrémní vlhkosti či byl poškozen jiným způsobem, nesmí se 

používat.
• Přístroj nesmí být ponořen do vody nebo jiné kapaliny a žádná kapalina do něj nesmí vniknout.
• Během provozu nenechávejte přístroj bez dozoru.
• Přístroj ihned vypněte, je-li vadný nebo jsou poškozeny baterie.
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Kdy by se přístroj neměl používat?

 Varování
Abyste se vyhnuli poškození zdraví, naléhavě odrazujeme od používání přístroje v těchto případech:
• U osob necitlivých na teplo.

Citlivost na teplo se může snížit nebo zvýšit u těchto osob:
• u diabetiků,
• u osob s ospalostí, demencí nebo s poruchami koncentrace,
• u osob s chorobnými změnami kůže,
• u osob se zjizvenými oblastmi kůže v oblasti aplikaci,
• u alergiků,
• u dětí a starších osob,
• po požití léků nebo alkoholu.

U akutních zánětlivých procesů lze provést ozařování teprve po konzultaci s lékařem.

Důležitá upozornění

 Varování
• Vzdálenost od infrazářiče závisí na individuální citlivosti na teplo a na konkrétní léčbě. Dbejte na to, aby vzdá-

lenost mezi infralampou a ozařovanou částí těla byla minimálně 30cm.
• Vždy ohraničte dobu použití a kontrolujte reakci kůže.
• Používejte infračervený zářič pouze v takové vzdálenosti, abyste během ošetření nepocítili žádné podráždění 

kůže, např. mravenčení, svědění, pálení nebo pocit příliš velkého tepla. V takovém případě přerušte ošetřování. 
Případně zvětšete vzdálenost a/nebo zkraťte dobu ošetření.  

• Tento přístroj není určen k ozařování shora.
• Dodržujte minimální vzdálenosti podle tohoto návodu.
• Léky, kosmetika nebo potraviny mohou za určitých okolností vést k přecitlivělosti nebo alergické reakci kůže. 

Ozařování je v tomto případě nutno ihned ukončit.
• Nepoužívejte přístroj, pokud máte voperovaný nějaký implantát, zejména nachází-li se v blízkosti ošetřované 

části těla. V případě pochybností se obraťte na svého lékaře.
• Pokud jste těhotná, nepoužívejte přístroj blízko podbřišku, aby nedošlo k přehřátí této části těla. V případě 

pochybností se obraťte na svého lékaře.
• Při trvalém provozu přístroje je potřeba dávat zvláštní pozor a udržovat pozornost.
• Přístroj nepoužívejte, jste-li unaveni a je nebezpečí, že během ozařování usnete!
• Příliš dlouhé ozařování může případně vést k popálení kůže.
• Děti nepoznají nebezpečí spojená s elektrickými přístroji. Dbejte na to, aby přístroj nepoužily nehlídané děti.
• Přístroj nepoužívejte v prašném prostředí.

Oprava

 Varování

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
• Přístroj smíte otevírat jen za účelem výměny světelného zdroje. Přístroj nesmíte v žádném případě opravovat, 

jinak není zaručeno jeho bezchybné fungování. V případě nerespektování těchto zásad zaniká záruka.
• Při opravách se obracejte na zákaznický servis nebo na autorizovaného prodejce.
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6. Popis přístroje

Přehled

1

2

3

4

5

6

1 Výkyvný kryt s rukojeťmi
2 Skleněná deska
3 Hlavní vypínačr
4 Ukazatel zbývajícího času
5 Tlačítko nastavení času
6  Podstavec přístroje s integrovaným prostorem 

pro navinutí síťového kabelu 

Infrazářič s nastavitelným časovým spínačem (1 až 15 minut) a výkyvným krytem (0 až 50 stupňů).
• Časový spínač po uplynutí nastaveného času přístroj automaticky vypne.
• Výkyvný kryt umožňuje individuální nastavení infrazářiče.

7. Uvedení do provozu 

Před uvedením do provozu

 Pozor
• Před použitím přístroje odstraňte celý obal.
• Zkontrolujte, zda přístroj nejeví známky opotřebení nebo poškození. V případě pochybností ohledně poškození 

přístroje jej nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce nebo na uvedenou zákaznickou službu.
• Výrobce neručí za škody způsobené neodborným nebo nesprávným používáním.
• Chraňte přístroj před prachem, špínou a vlhkostí.

Vybalení a instalace

 Varování
• Přístroj nesmí ležet nebo stát šikmo.
• Minimální vzdálenost mezi hořlavými předměty a infrazářičem musí být alespoň 1 metr.

• Dbejte na to, aby přístroj nestál na hořlavých předmětech, např. na ubruse nebo na koberci.
• Do blízkosti přístroje neumísťujte snadno hořlavé nebo tavící se předměty.
• Nezavěšujte přístroj na stěnu nebo na strop.
• Přístroj nepoužívejte ve volné přírodě.

 

min. 1 m
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• Chraňte přístroj před silnějšími nárazy.
• Síťový kabel zcela rozviňte.
• Přístroj postavte na pevnou a rovnou plochu.
• Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky.
• Přístroj zapněte hlavním vypínačem (3). Ukazatel zbývajícího času (4) ukazuje 15 minut.

 Pozor
• Během provozu a ochlazování se vyhněte nárazům, jinak může dojít k poškození světelného zdroje.
• Požadovanou dobu terapie (1 až 15 minut) nastavte opakovaným stisknutím tlačítka nastavení času (5).
• Nastavená doba se zobrazí na ukazateli zbývajícího času (4).

Příprava léčby
• Usaďte se před přístrojem tak, abyste se při léčbě dotčené části těla mohli uvolnit.
• Nakloněním infralampy nastavte optimální nasměrování přístroje na ošetřovanou část těla.
• Vzdálenost od infrazářiče závisí na individuální citlivosti na teplo a na konkrétní léčbě.
• Dbejte na to, aby nebyla překročena vzdálenost 30 cm mezi infrazářičem a ozařovanou částí těla!
• Během aplikace vždy používejte přiložené ochranné brýle. Ochranné brýle odpovídají požadavkům normy EN 

171:2002 a slouží k ochraně očí. 
 POZOR: Bez ochranných brýlí se nikdy nedívejte přímo do infračerveného světla.

Přístroj nepoužívejte nepřetržitě déle než 15 minut, nebezpečí přehřátí! Před dalším použitím nechte přístroj 
nejprve vychladnout.

Doba léčby

 Pozor
• Nebezpečí popálení: Před zapnutím přístroje odstraňte z části těla, kterou budete ozařovat, všechny kovové 

předměty, jako např. přezky, řetízky, podprsenky, šperky nebo piercing, protože se mohou silně zahřát.
Pro začátek doporučujeme zvolit krátkou dobu léčby. Lidská pokožka může však v konkrétních případech i 
při správném použití přístroje reagovat na infrazáření přecitlivěle (např. silným zarudnutím, tvořením puchýřů, 
svěděním, silným pocením) nebo alergicky. Pokud ani po 6 až 8 ošetřeních nedojde ke zmírnění bolestí, přístroj 
již nepoužívejte a obraťte se na svého lékaře.

8. Použití

Spuštění přístroje

 Pozor
• Při ozařování obličeje vždy zavřete oči nebo si je zakryjte!
• Stiskněte hlavní vypínač (3).
• Přístroj se po krátké době sám zapne.
• Pro nastavení požadované doby léčby stiskněte tlačítko nastavení času (5) (1 až 15 minut).
• Pokud během provozu stisknete tlačítko nastavení času (5), můžete dobu léčby dodatečně individuálně nastavit.
• Po uplynutí nastavené doby se infrazářič automaticky vypne.
• Abyste při další léčbě znovu nastavili individuální dobu léčby, stačí pouze stisknout tlačítko nastavení času 

(5).

 Pozor
• Nedotýkejte se přitom horké skleněné desky.
• Pokud chcete léčbu ukončit, nejprve hlavním vypínačem (3) přístroj vypněte a pak jej vytáhněte ze sítě.
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V průběhu léčby
• Pravidelně kontrolujte ozařované místo těla a reakci kůže. Při náznacích přecitlivělosti nebo při alergické reakci 

ihned ukončete léčbu a informujte lékaře.
• Přístroj lze kdykoli vypnout stisknutím hlavního vypínače (3).
• Přístroj nesmí být v zahřátém stavu zakrýván nebo zabalen do obalu.

Po léčbě
• PVentilátor běží ještě 5 minut pro uplynutí doby aplikace, aby došlo k ochlazení přístroje. V této době přístroj 

neodpojujte.
• Po skončení procesu ochlazení se ventilátor vypne. Vypněte přístroj a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

9.  Čištění, výměna infrazářiče a uskladnění

Čištění

 Pozor
Před čištěním přístroj vypněte, odpojte ze sítě a nechejte ochladit.

 Pozor
• Dbejte na to, aby dovnitř přístroje nevnikla voda!
• Přístroj nečistěte v myčce na nádobí!

Přístroj můžete čistit vlhkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem rozpouštědel. Po každém 
použití doporučujeme přístroj vyčistit.

Výměna infrazářiče
Dbejte na to, že jako náhradu za vadný světelný zdroj lze použít jedině světelný zdroj stejného typu.

 Varování
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
• Před výměnou světelného zdroje vytáhněte síťový kabel 

ze zásuvky!
• Nebezpečí popálení na horkých plochách!
• Před započetím oprav nechejte přístroj zcela ochladit!
• Na světelné zdroje se záruka nevztahuje.

Postup
1.  Ochlazený přístroj položte keramickou skleněnou des-

kou na rovnou podložku.
2.  Vhodným křížovým šroubovákem vyšroubujte 8 šroubů 

ze zadní stěny přístroje.
3.  Kryt odklopte, přičemž nechte přední díl s keramickou 

skleněnou deskou ležet na podložce.
4.  Ochlazený světelný zdroj uchopte na levém nebo pravém konci a opatrně jej přitlačte doprava, příp. doleva.
5.  Světelný zdroj nyní vytáhněte z objímky směrem dopředu.
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 Upozornění
 Novou lampu nasazujte pouze pomocí hadříku, nedotýkej-

te se jí holými prsty, protože tuková vrstva na kůži může 
lampu poškodit.

6.  Nový světelný zdroj nasaďte do objímky. Nasazování no-
vého světelného zdroje probíhá v opačném pořadí jako 
jeho demontáž.

7.  Přístroj uzavřete. Uzavření přístroje probíhá v opačném 
pořadí jako jeho otevření.

Dbejte na to, aby v krytu nezůstaly žádné předměty a 
neskřípl se žádný kabel!

Uložení
Než s přístrojem budete pohybovat, vytáhněte síťovou zástrčku a nechejte přístroj ochladit.

Infrazářič uchovávejte nejlépe v originálním balení a na suchém místě.

10. Náhradní díly a díly podléhající opotřebení
Náhradní díly a díly podléhající opotřebení si můžete objednat prostřednictvím příslušného servisu pod 
uvedeným číslem materiálu.

Označení Číslo výrobku nebo objednací číslo
Náhradní zářič
Typ: Halogenový světelný 
zdroj 220 – 240  V/ 300 W
118 mm délka patice R7S

162.620

11. Likvidace
V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím od-
padem. 
Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle 
směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se 
na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.

12. Technické údaje
Připojení k síti AC 220 V – 240 V / 50 – 60 Hz
Příkon 300 W
Časový spínač Nastavitelný od 1 do 15 minut, po jedné minutě
Max. Intenzita záření 490 W/m2 při 30 cm
Rozměry (Š x V x H) 270 x 285 x 195 mm
Hmotnost Cca 1,4 kg
Provozní 
podmínky

Teplota: 10 °C až 35 °C  
Relativní vlhkost vzduchu: ≤  90 %,
vnější tlak 700 - 1060 hPa

Skladovací a přepravní podmínky Teplota: -10 °C až 50 °C  
Relativní vlhkost vzduchu: ≤  90 %,
vnější tlak 700 - 1060 hPa

Třída ochrany II
Předpokládaná životnost zařízení 2.000 hodiny
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Tento přístroj splňuje evropskou normu EN60601-1-2 a podléhá zvláštním preventivním opatřením ohledně 
elektromagnetické kompatibility. Upozorňujeme, že přenosná a mobilní vysokofrekvenční komunikační zařízení 
mohou ovlivnit tento přístroj. Přesnější údaje si můžete vyžádat na uvedených adresách zákaznického servisu.

Tento přístroj odpovídá požadavkům evropské směrnice pro zdravotnické prostředky 93/42/EEC včetně jejích 
doplňků a zákonu o zdravotnických prostředcích.

Sériové číslo se nachází na přístroji nebo v přihrádce na baterie. 

Technické změny za účelem zlepšení a dalšího vývoje výrobku si vyhrazujeme. Změny barvy skleněné desky při 
provozu jsou podmíněny výrobně-technicky a nemají žádný vliv na funkci a kvalitu.

13. Záruka/servis
Společnost Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (dále jen „Beurer“) poskytuje za níže uve-
dených podmínek záruku na tento výrobek v níže uvedeném rozsahu.
 
Níže uvedené záruční podmínky se nedotýkají zákonné povinnosti odpovědnosti prodávajícího na 
základě smlouvy o nákupu uzavřené s kupujícím. 
Záruka kromě toho platí bez újmy závazných zákonných předpisů o ručení.

Beurer zaručuje bezchybnou funkčnost a úplnost tohoto výrobku.

Celosvětová záruční lhůta činí 3 roky (let) od okamžiku nákupu nového výrobku kupujícím.

Tato záruka platí pouze pro výrobky, které získal kupující jako spotřebitel a které používá výhradně k osobním 
účelům v domácím prostředí.
Platí německé právo.

Pokud by se během záruční lhůty ukázal tento výrobek jako neúplný nebo by jeho funkčnost nebyla bez-
chybná podle následujících ustanovení, zajistí Beurer podle těchto záručních podmínek bezplatnou náhradní 
dodávku nebo opravu.

Pokud chce kupující ohlásit záruční případ, obrátí se nejdříve na místního prodejce: viz přiložený sez-
nam „Service International“ s adresami servisních středisek. 

Kupující poté obdrží bližší informace o vyřízení záručního případu, např. kam může poslat výrobek a jaké 
podklady musí dodat. 

Uplatnění záruky je možné pouze tehdy, jestliže kupující může předložit 
 – kopii faktury / doklad o nákupu 
 – originální výrobek 

společnosti Beurer nebo autorizovanému partnerovi společnosti Beurer.

Tato záruka se výslovně nevztahuje na 
 – opotřebení, které vyplývá z běžného používání nebo spotřeby výrobku;
 – díly příslušenství dodávané k tomuto výrobku, které se při řádném používání opotřebují nebo spotřebují 

(např. baterie, akumulátory, manžety, těsnění, elektrody, osvětlovací prostředky, nástavce a příslušenství 
inhalátoru); 

 – výrobky, které nebyly řádně používány, čištěny, skladovány nebo ošetřovány a/nebo byly používány, 
čištěny, skladovány nebo ošetřovány v rozporu s ustanoveními návodu k použití, a výrobky, které byly 
otevřeny, opraveny nebo změněny kupujícím nebo servisem, který nedisponuje autorizací společností 
Beurer; 

 – škody vzniklé při dopravě výrobku mezi výrobcem a zákazníkem nebo servisním střediskem a zákazníkem;
 – výrobky, které byly zakoupeny jako 2. jakost nebo jako použité výrobky;
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 – následné škody, které vyplývají z vady tohoto výrobku (v tomto případě však platí nároky z odpovědnosti 
za vady výrobku nebo z jiných závazných zákonných ustanovení o ručení). 

Opravy nebo kompletní výměna výrobku v žádném případě neprodlužují záruční lhůtu. 
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1. Obsah balenia
Skontrolujte, či obal prístroja nevykazuje vonkajšie poškodenia a či je obsah balenia kompletný. Pred použitím 
sa musíte uistiť, že prístroj a príslušenstvo nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia a že je odstránený všetok 
obalový materiál. V prípade pochybností prístroj nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú 
servisnú adresu. 

1 x infračervený žiarič
1 x ochranné okuliare
1 x tento návod na použitie

2. Oboznámenie sa
Pri ožarovaní sa prostredníctvom infračerveného svetla prenáša na človeka teplo. Zlepší sa prekrvenie ožarovanej 
pokožky a v oblasti so zvýšenou teplotou sa zrýchli metabolizmus. Účinky infračerveného svetla na telo stimulujú 
hojenie. Procesy hojenia je možné cielene podporovať.
Infračervené svetlo sa môže používať napr. ako doplňujúca terapia pri liečbe krčno-nosovo-ušných ochorení 
a tiež na podporu pri kozmetike a starostlivosti o tvár, predovšetkým v prípade znečistenej pokožky. Infračervené 
teplo možno tiež použiť pri liečbe svalových napätí a prechladnutí, pretože teplo podporuje prekrvenie. Najskôr 
sa však poraďte so svojím lekárom, či má použitie z medicínskeho hľadiska v danom prípade význam. Prístroj 
je vybavený veľmi kvalitnou keramickým skleným panelom „Ceramic Infrared“. Keramické sklené panely sa tiež 
používajú na varných doskách a spolu so žiarovkou sa starajú o intenzívne a bezpečné infračervené žiarenie so 
100 % ochranou proti UV žiareniu.
Prístroj je navyše vybavený funkciou úspory energie. To znamená, že keď je sieťový spínač vypnutý, prúd sa 
nespotrebúva.

1. Obsah balenia .................................................... 12
2. Oboznámenie sa ................................................. 12
3. Vysvetlenie symbolov ......................................... 13
4. Výstražné a bezpečnostné upozornenia ............. 13
5. Účel použitia ....................................................... 14
6. Popis prístroja ..................................................... 16
7. Uvedenie do prevádzky ...................................... 16
8. Použitie ............................................................... 17

9. Čistenie, výmena a uschovávanie  
infračerveného žiariča......................................... 18

10.  Náhradné diely a diely podliehajúce  
opotrebovaniu .............................................. 19

11. Likvidácia .......................................................... 19
12. Technické údaje ................................................ 20
13. Záruka/servis .................................................... 20

SLOVENČINA

Obsah

Starostlivo si prečítajte tento návod na použitie, uschovajte ho na ne-
skoršie použitie, sprístupnite ho aj iným používateľom a dodržiavajte 
pokyny v ňom uvedené.

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,
teší nás, že ste sa rozhodli pre výrobok z nášho sortimentu. Naše meno zaručuje hodnotné a dôkladne odskú-
šané produkty najvyššej kvality z oblasti tepla, hmotnosti, krvného tlaku, telesnej teploty, tepu, jemnej terapie, 
masáže, krásy a vzduchu. 

S priateľským odporúčaním
Váš tím Beurer
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3. Vysvetlenie symbolov
V návode na použitie a na typovom štítku sú použité tieto symboly:

VÝSTRAHA
Výstražné upozornenie poukazujúce na nebezpečenstvo zranenia alebo ohrozenie vášho 
zdravia.

POZOR
Bezpečnostné upozornenie na možné škody na prístroji/príslušenstve.

Upozornenie 
Upozornenie na dôležité informácie.

Prečítajte si návod na použitie

 Trieda ochrany 2

Pozor, horúci povrch

> 30 cm

Odstup

20

PAP

Obal ekologicky zlikvidujte.

Likvidácia v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení 
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Výrobca

Symbol CE potvrdzuje súlad so základnými požiadavkami smernice 93/42/EEC 
o zdravotníckych pomôckach.

IP 21
Chránené pred zvislou kvapkajúcou vodou a pred pevnými cudzími telesami s priemerom 
12,5 mm a väčším

SN
Sériové číslo

Storage / Transport Prípustná teplota a vlhkosť vzduchu počas skladovania a prepravy

Operating Prípustná prevádzková teplota a vlhkosť vzduchu

4. Výstražné a bezpečnostné upozornenia
Elektrická bezpečnosť
Prístroj je chránený proti prehriatiu pomocou automatickej tepelnej poistky.

 Výstraha
• Akékoľvek neodborné použitie môže byť nebezpečné!
• Prístroj sa smie pripájať iba na sieťové napätie, ktoré je uvedené na typovom štítku.
• V prípade potreby použite ľahko dostupnú sieťovú prípojku, aby ste v prípade potreby mohli rýchlo vytiahnuť 

zástrčku.
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• Zástrčky sa nedotýkajte mokrými rukami, nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
• Sieťový kábel uložte tak, aby oň nemohol nikto zakopnúť.
• V prípade, že prístroj nepoužívate, čistení alebo v prípade porúch, dymu a zápachu, vždy vytiahnite zástrčku 

zo zásuvky. Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky ťahajte za zástrčku – nie za kábel!
• Buďte opatrný pri manipulácii so sieťovým káblom (riziko uškrtenia a udusenia).
• Pred použitím prístroja sa uistite, že prístroj a príslušenstvo nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia. V prípade 

pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu. 
To platí najmä pre poškriabanie alebo trhliny na paneli alebo na telese.

• Pri poškodení sieťového kábla a telesa prístroja sa obráťte zákaznícky servis alebo predajcu, pretože v prípade 
nedodržania hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

• Odpojenie od napájacej siete je zabezpečené iba vtedy, ak je vytiahnutá sieťová zástrčka zo zásuvky.
• V prípade, že sa poškodí elektrický prívodný kábel tohto prístroja, musí sa zlikvidovať. Ak ho nie je možné 

odobrať, prístroj sa musí zlikvidovať.

Bezpečnostné upozornenia pre vaše zdravie

 Výstraha
• Nebezpečenstvo popálenia! Filtračný panel a teleso prístroja sa počas prevádzky veľmi zahrievajú. Pri dotyku 

hrozí nebezpečenstvo popálenia!
• Pri ovládaní tlačidiel (zapnutie/vypnutie a časovač) sa nedotýkajte horúceho panelu. Hrozí tu nebezpečenstvo 

popálenia.
• Prístroj nechajte vždy vychladnúť predtým, ako sa ho dotknete.
• Skôr než prístroj znovu zabalíte, vždy vytiahnite sieťovú zástrčku a nechajte ho vychladnúť.
• Prístroja sa nesmiete dotýkať vlhkými rukami, ak je zapojený do siete.
• Na prístroj nesmie striekať voda.
• Prístroj sa smie používať iba úplne suchý.

5. Účel použitia
Prístroj je určený iba na ožarovanie ľudského tela. Akékoľvek iné použitie sa považuje za použitie v rozpore 
s účelom.
Tento prístroj nie je určený na komerčné použitie, ale výlučne na použitie v súkromnej domácnosti!

Bezpečná manipulácia
• Tento prístroj nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo 

duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo s nedostatočnými vedomosťami, okrem 
prípadov, keď sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo od nej dostali pokyny, ako sa 
má prístroj správne používať.

• Počas použitia vždy používajte priložené ochranné okuliare.
• Obal uchovávajte mimo dosahu detí (nebezpečenstvo udusenia).
• Nepoužívajte na bábätkách a malých deťoch.
• Tento prístroj nie je určený na používanie na prebaľovacích skrinkách, detských postieľkach alebo podobne.
• Prístroj nikdy nepoužívajte v blízkosti vody.
• Ak prístroj spadol alebo bol vystavený extrémnej vlhkosti, alebo ak sa iným spôsobom poškodil, nesmie sa 

ďalej používať.
• Prístroj sa nesmie ponárať do vody alebo tekutín a do prístroja sa nesmie dostať žiadna tekutina.
• Počas prevádzky prístroj nikdy nenechávajte bez dohľadu.
• Prístroj okamžite vypnite, ak je pokazený alebo ak sa vyskytujú poruchy pri jeho prevádzke.



15

Kedy sa prístroj nemá používať?

 Výstraha
Aby sa predišlo škodám na zdraví, použitie prístroja sa dôrazne neodporúča v nasledovných prípadoch:
• U osôb citlivých na teplo.

Pociťovanie tepla môže byť v nasledujúcich prípadoch znížené alebo zvýšené:
• u diabetických pacientov,
• u ospalých osôb, osôb trpiacich demenciou alebo poruchami koncentrácie,
• u osôb s chorobnými zmenami na koži,
• u osôb s jazvami na koži v oblasti použitia,
• u alergických osôb,
• u detí a starších osôb,
• po užití liekov alebo alkoholu.

V prípade akútnych zápalových procesov by sa ožarovanie malo vykonávať až po konzultácii s lekárom.

Dôležité upozornenia

 Výstraha
• Vzdialenosť od infračerveného žiariča sa zásadne riadi podľa individuálnej citlivosti na teplo a príslušného 

ošetrenia. Dbajte o to, aby vzdialenosť medzi infračerveným žiaričom a ožarovanou časťou tela nebola menšia 
ako 30 cm!

• Vždy obmedzte dobu použitia a kontrolujte reakciu pokožky.
• Infračervený tepelný žiarič prevádzkujte len v takej vzdialenosti od požadovanej oblasti ožarovania, aby ste 

počas terapie nezaznamenali žiadne podráždenie kože ako mravčenie, svrbenie, pálenie alebo prílišný pocit 
tepla. V takom prípade terapiu prerušte. Prípadne zväčšite vzdialenosť a/alebo skráťte dĺžku terapie. 

• Tento prístroj nie je určený na ožarovanie zhora.
• Vždy dodržiavajte minimálne vzdialenosti uvedené v tomto návode.
• Lieky, kozmetika a potraviny môžu za určitých okolností spôsobiť precitlivenosť alebo alergickú reakciu kože. 

Ožarovanie sa v takom prípade musí okamžite ukončiť.
• Prístroj nepoužívajte, ak nosíte implantát, zvlášť ak sa tento nachádza v ošetrovanej časti tela. V prípade 

pochybností konzultujte s lekárom.
• Ak ste tehotná, prístroj nepoužívajte v blízkosti podbrušia, aby ste predišli prehriatiu v tejto oblasti. V prípade 

pochybností konzultujte s lekárom.
• Pri trvalej prevádzke prístroja je potrebná osobitná opatrnosť a pozornosť.
• Prístroj nepoužívajte, ak ste unavený a existuje nebezpečenstvo, že by ste počas ožarovania zaspali!
• Príliš dlhé ožarovanie môže spôsobiť popáleniny kože.
• Deti nevedia rozpoznať nebezpečenstvá vyplývajúce z elektrických prístrojov. Zabezpečte, aby deti nemohli 

používať prístroj bez dozoru.
• Prístroj nepoužívajte v prostrediach s výskytom vlákien alebo prachu.

Oprava

 Výstraha

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
• Prístroj môžete otvárať len pri výmene žiarovky. Prístroj v žiadnom prípade neopravujte, pretože inak už nebude 

zaručená jeho bezchybná funkcia. Pri nedodržaní pokynov zaniká záruka.
• Pri opravách sa obráťte na zákaznícky servis alebo na autorizovaného predajcu.



16

6. Popis prístroja
Prehľad

1

2

3

4

5

6

1 otočné teleso s držadlami
2 panel
3 zapínač/vypínač
4 ukazovateľ zvyšného času
5 tlačidlo výberu času
6  podstavec prístroja s intergrovanou káblo-

vou šachtou na navinutie sieťového kábla. 

Infračervený žiarič s nastaviteľným časovačom (1 až 15 minút) a otočným telesom (0 až 50 stupňov).
• Po uplynutí nastaveného času časovač prístroj automaticky vypne.
• Otočné teleso umožňuje individuálne nastavenie infračerveného žiariča.

7. Uvedenie do prevádzky 

Pred zapnutím

 Pozor
• Pred použitím prístroja odstráňte všetky obalové materiály.
• Prístroj kontrolujte, či nevykazuje známky opotrebovania alebo poškodenia. Ak je prístroj poškodený, nepo-

užívajte ho a v prípade pochybností sa obráťte na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho 
servisu.

• Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku neodborného alebo nesprávneho použitia.
• Prístroj chráňte pred prachom, nečistotami a vlhkosťou.

Rozbalenie a postavenie

 Výstraha
• Prístroj sa nikdy nesmie postaviť naležato alebo šikmo.
• Minimálna vzdialenosť medzi horľavými predmetmi a infračerveným žiaričom nesmie byť menšia ako 1 meter.

• Dbajte o to, aby prístroj nestál na horľavých predmetoch, napr. stolových doskách alebo kobercoch.
• Do blízkosti prístroja nedávajte žiadne ľahko zápalné alebo rozpúšťajúc sa predmety.
• Prístroj nevešajte na stenu alebo na strop.

 

min. 1 m
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• Prístroj nepoužívajte vonku.
• Chráňte prístroj pred silnejšími nárazmi.
• Kompletne odviňte sieťový kábel.
• Postavte prístroj na stabilnú, rovnú podložku.
• Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky.
• Zapnite prístroj na zapínači/vypínači (3). Ukazovateľ zvyšného času (4) ukazuje 15 minút.

 Pozor
• Počas prevádzky a fázy ochladnutia zabráňte nárazom, pretože tieto by mohli poškodiť žiarovku.
• Požadovaný čas ošetrenia (1 až 15 minút) nastavte opakovaným stlačením tlačidla výberu času (5).
• Nastavený čas sa zobrazuje na ukazovateli zvyšného času (4).

Príprava ošetrenia
• Postavte sa pred prístroj tak, aby ste si mohli uvoľnene vychutnávať ošetrenie príslušnej časti tela.
• Naklonením infračervenej lampy nastavte optimálnu orientáciu prístroja k ošetrovanej časti tela.
• Vzdialenosť od žiariča sa zásadne riadi podľa individuálnej citlivosti na teplo a príslušného ošetrenia.
• Dbajte o to, aby vzdialenosť medzi žiaričom a ožarovanou časťou tela nebola menšia ako 30 cm.
• Počas použitia vždy používajte priložené ochranné okuliare. Ochranné okuliare zodpovedajú požiadavkám EN 

171:2002 a slúžia na ochranu očí.
 POZOR: Do infračerveného svetla sa nikdy nepozerajte bez ochranných okuliarov.

Prístroj nepoužívajte nepretržite dlhšie ako 15 minút, nebezpečenstvo prehriatia! Pred opätovným použitím 
nechajte prístroj najskôr vychladnúť.

Čas ošetrenia

 Pozor
• Nebezpečenstvo popálenín: Pred zapnutím prístroja odstráňte z ošetrovanej oblasti odstráňte kovové prvky, 

ako napr. opaskové spony, náhrdelníky, podprsenky, šperky alebo piercing, pretože tieto sa môžu silne zahriať.
Zo začiatku odporúčame zvoliť kratšiu dobu ožarovania. Pokožka jednotlivých ľudí však môže aj pri správnom 
použití prístroja reagovať nadmerne citlivo (napr. silné
začervenanie, tvorba pľuzgierov, svrbenie, silné potenie) alebo alergicky. Ak sa p 6 až 8 aplikáciách ťažkosti 
nezmiernia, prístroj prestaňte používať a poraďte sa so svojím lekárom.

8. Použitie 

Spustenie prístroja

 Pozor
• Pri ožarovaní tváre si vždy zatvorte/prekryte oči!
• Stlačte zapínač/vypínač (3).
• Prístroj sa po krátkom čase automaticky zapne.
• Stlačte tlačidlo výberu času (5), aby ste nastavili požadovanú dobu ošetrenia (1 až 15 minút).
• Ak sa počas prevádzky stlačí tlačidlo výberu času (5), môže sa trvanie ošetrenia individuálne upraviť.
• Po uplynutí nastaveného času sa žiarič automaticky vypne.
• Pri ďalšom ošetrení budete musieť stlačiť tlačidlo výberu času (5), aby ste znovu nastavili svoj individuálny čas 

ošetrenia.

 Pozor
• Nedotýkajte sa pritom horúceho panela.
• Keď chcete ukončiť ošetrenie, najskôr prístroj vypnite na zapínači/vypínači (3) a potom vytiahnite sieťovú 

zástrčku.
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Počas ošetrenia
• Pravidelne kontrolujte ožarované miesto na tele a reakciu pokožky. Pri známkach precitlivenosti alebo alergickej 

reakcie okamžite ukončite ožarovanie a poraďte sa s lekárom.
• Prístroj možno kedykoľvek vypnúť stlačením zapínača/vypínača (3).
• Zohriaty prístroj sa nesmie prikrývať ani zakrývať alebo uschovávať v obale.

Po ošetrení
• Na ochladenie prístroja beží ventilátor ďalej 5 minút po skončení času používania. Počas tohto času produkt 

nevypínajte. 
• Keď je proces ochladenia ukončený, ventilátor sa vypne. Prístroj vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

9. Čistenie, výmena a uschovávanie infračerveného žiariča
Čistenie

 Pozor
Pred každým čistením sa prístroj musí vypnúť, odpojiť od elektrickej siete a nechať úplne vychladnúť.

 Pozor
• Dbajte na to, aby sa dovnútra prístroja nedostala žiadna voda!
• Prístroj neumývajte v umývačke riadu! 

Prístroj sa môže čistiť vlhkou handrou. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá. Prístroj by sa 
mal čistiť po každom použití.

Výmena infračerveného žiariča
Nezabudnite, že ako náhrada za chybnú žiarovku sa môže použiť len žiarovka rovnakého typu.

 Výstraha
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
• Pred výmenou žiarovky vytiahnite sieťový kábel zo zásuvky!
• Nebezpečenstvo popálenia na horúcich povrchoch!
• Pred začatím opravy nechajte zariadenie úplne vychladnúť!
• Záruka sa nevzťahuje na žiarovky.

Postup
1.  Vychladnutý prístroj s keramickým skleným panelom 

položte na rovnú podložku.
2.  Vhodným krížovým skrutkovačom vyskrutkujte osem 

skrutiek na zadnej strane prístroja.
3.  Teleso postavte, pritom prednú časť s keramickým skle-

ným panelom nechajte ležať na podložke.
4.  Uchopte ochladený prostriedok na ľavom alebo pravom 

konci a opatrne ho zatlačte doprava alebo doľava.
5.  Žiarovku teraz potiahnite dopredu z objímky.
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  Upozornenie
 Novú žiarovku vkladajte len s handričkou, nechytajte ju holý-

mi rukami, pretože tuková vrstva na pokožke môže žiarovku 
poškodiť.

6.  Novú žiarovku vložte opatrne do objímky. Vloženie novej 
žiarovky sa vykonáva analogicky v opačnom poradí, ako 
pri demontáži.

7.  Prístroj zase zatvorte. Zatvorenie prístroja sa vykonáva 
analogicky v opačnom poradí, ako pri otvorení.

Dbajte o to, aby v telese nezostali žiadne predmety a ne-
boli zaseknuté žiadne káble!

Uloženie
Skôr než prístroj premiestnite, vždy vytiahnite sieťovú zástrčku a nechajte ho vychladnúť.

Žiarič je najlepšie uschovať v originálnom obale na suchom mieste.

10. Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebovaniu
Náhradné diely a opotrebovateľné diely je možné zakúpiť na príslušnej servisnej adrese (podľa zoznamu adries 
servisov). Zadajte príslušné objednávacie číslo.

Označenie Výrobné alebo objednávacie číslo
Náhradný žiarič
Typ: Halogénová žiarovka 
220 – 240 V/300 W
118 mm dĺžka pre päticu R7S

162.620

11. Likvidácia
V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po ukončení životnosti nesmie likvidovať s komunálnym od-
padom. 
Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušných zberných miest vo vašej krajine. Prístroj zlikvidujte 
v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical 
and Electronic Equipment).
V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu. 
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12. Technické údaje
Elektrické pripojenie AC 220 V – 240 V/50 – 60 Hz
Príkon 300 W
Časovač Nastaviteľný od 1 do 15 minút po minúte
Max. intenzita ožiarenia 490 W/m2 pri 30 cm
Rozmery (Š × V × H) 270 x 285 x 195 mm
Hmotnosť cca 1,4 kg
Prevádzkové podmienky Teplota: 10 °C až 35 °C

Relatívna vlhkosť vzduchu: ≤ 90 %
Okolitý tlak: 700 – 1060 hPa

Prepravné a skladovacie 
podmienky 

Teplota: -10 °C až 50 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu: ≤ 90 %
Okolitý tlak: 700 – 1060 hPa

Trieda ochrany II
Očakávaná životnosť 
prístroja

2 000 hodín

Tento prístroj zodpovedá európskej norme EN60601-1-2 a podlieha mimoriadnym bezpečnostným opatreniam 
týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility. Myslite pritom na to, že prenosné a mobilné vysokofrekvenčné 
komunikačné zariadenia môžu vplývať na tento prístroj. Presnejšie informácie si môžete vyžiadať na uvedenej 
adrese zákazníckeho servisu alebo ich nájdete na konci návodu na použitie.

Tento prístroj vyhovuje smernici EÚ o zdravotníckych pomôckach 93/42/EEC a jej doplnkami a zákonu o zdra-
votníckych výrobkoch. 

Sériové číslo sa nachádza na zariadení alebo v priehradke na batérie. 

Vyhradzujeme si právo na technické zmeny s cieľom zlepšovania a ďalšieho vývoja výrobku. Farebné odchýlky 
panela počas prevádzky sú podmienené výrobne-technicky a nemajú vplyv na spôsob činnosti a kvalitu.

13. Záruka/servis
Spoločnosť Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (ďalej len „Beurer“) poskytuje za ďalej uvede-
ných predpokladov a v nižšie popísanom rozsahu záruku na tento výrobok.
 
Zákonné záručné povinnosti výrobcu z kúpnej zmluvy s kupujúcim zostávajú ďalej uvedenými záručný-
mi podmienkami nedotknuté. 
Záruka okrem toho platí bez obmedzenia kogentných zákonných záručných predpisov.

Beurer ručí za bezchybnú funkčnosť a úplnosť tohto výrobku.

Celosvetová záručná doba je 3 roky od zakúpenia nového, nepoužitého výrobku kupujúcim.

Táto záruka platí len na výrobky, ktoré kupujúci nadobudol ako spotrebiteľ a používa ich výlučne na osobné 
účely v rámci domáceho použitia.
Platí nemecké právo.

Ak sa tento výrobok počas záručnej doby ukáže ako neúplný alebo čo sa týka funkčnosti, ako chybný podľa 
nasledujúcich ustanovení, Beurer podľa týchto záručných podmienok bezplatne výrobok vymení alebo vykoná 
opravu.

Keď by kupujúci chcel ohlásiť prípad záruky, obráti sa najskôr na miestneho predajcu, pozri priložený 
zoznam „Service International“ s adresami servisov. 
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Kupujúci potom dostane informácie o vybavení prípadu záruky, napr. kam výrobok poslať a aké podklady 
sú potrebné. 

Nárok na záruku prichádza do úvahy len vtedy, keď môže kupujúci predložiť 
 – kópiu faktúry/potvrdenie o kúpe 
 – originálny výrobok 

spoločnosti Beurer alebo autorizovanému partnerovi Beurer.

Z tejto záruky sú výslovne vylúčené 
 – opotrebovanie, ktoré súvisí s normálnym používaním alebo spotrebou výrobku;
 – diely príslušenstva dodávané s týmto výrobkom, ktoré sa opotrebujú, resp. spotrebujú pri riadnom 

používaní (napr. batérie, akumulátory, manžety, tesnenia, elektródy, žiarovky, nadstavce a príslušenstvo 
inhalátora); 

 – výrobky, ktoré boli nesprávne a/alebo v rozpore s ustanoveniami návodu na použitie používané, čistené, 
skladované alebo ošetrované, rovnako ako výrobky ktoré otvoril, opravoval alebo zmenil kupujúci alebo 
servis neautorizovaný spoločnosťou Beurer; 

 – škody, ktoré vzniknú počas prepravy medzi výrobcom a zákazníkom, resp. servisom a zákazníkom;
 – výrobky, ktoré boli zakúpené ako tovar 2. voľby alebo ako použitý tovar;
 – následné škody, ktoré súvisia s chybou tohto výrobku (v tomto prípade však môžu vzniknúť nároky z 

ručenia za výrobok alebo z iných kogentných zákonných záručných ustanovení). 

Opravy alebo kompletná výmena v žiadnom prípade nepredlžujú záručnú dobu.
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Datum poslední revize návodu k použití: 22.09. 2020.

Dovozce a distributor 

BORGY CZ, a.s.
Trojanova 2022/12
120 00  Praha 2 Nové Mìsto

IÈ: 28959442
DiÈ: CZ28959442

Tel.: +420 326 312 591
E-mail:  info@borgy.cz
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