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Technické údaje

Návod na obsluhu ovládača

Upozornenia

Praktické rady

Bezpečnostné upozornenia

Pacienti trpiaci nasledujúcimi ochoreniami nesmú prístroj používať

Rozmery: 190 x 90 cm (+/- 5 cm) Hmotnosť: 18,5 kg (+/- 1 kg)
Elektrické napätie: 220 V   Sieťová frekvencia: 50 Hz
Výkon: 626 W     Menovitý prúd: 2,9 A

Teplota 
(horná časť tela)

Ovládací spínač teploty 
(horná časť tela)

Zapínač/vypínač 
(horná časť tela)

Ovládacie tlačidlo času a teploty 
(zvýšenie teploty a času)

Teplota 
(dolná časť tela)

Časovač 
(dolná časť tela)

Ovládací spínač teploty 
(dolná časť tela)

Zapínač/vypínač 
(dolná časť tela)

Ovládacie tlačidlo času a teploty 
(zníženie teploty a času)

Časovač 
(horná časť tela)

1. Odporúča sa nosenie pyžama počas terapie.
2.  Pacient nech si ľahne pohodlne na stred deky.  Potom zazipsujte vak tak, aby hlava 

pacienta bola mimo vaku.
3.  Uistite sa, že zásuvka ovládača je riadne pripojená k prístroju, potom zapnite zdroj 

energie (220 V).
4.  Obsluha ovládača: Stlačte Zapínač/vypínač (tlačidlo D alebo I) a prístroj začne 

pracovať. Po terapii stlačte Zapínač/vypínač (tlačidlo D alebo I) a prístroj prestane 
pracovať.

5.  Nastavenie teploty a jej regulácia
Teplotu hornej a dolnej časti tela je možné zvlášť nastaviť a regulovať. Maximál-
na teplota je 75 °C. Spravidla teplota hornej časti tela je nižšia než teplota dolnej 
časti tela, preto by ste najprv mali stlačiť tlačidlo H na pustenie ohrievania dolnej 
časti tela. Keď kontrolné svetlo začne svietiť, je možné stlačiť tlačidlo E alebo J pre 
nastavenie teploty, následne ovládač bude pracovať podľa nastavenia. Nastavenie 
a regulácia ohrievania hornej časti tela prebieha takým istým spôsobom, ako 
nastavenie a regulácia ohrievanie dolnej časti tela.

6.  Nastavenie času
1) Časovač hornej a dolnej časti tela je možné zvlášť nastaviť. Najprv stlačte 
tlačidlo G pre nastavenie časovača dolnej časti tela. Keď kontrolné svetlo začne 
svietiť, je možné stlačiť tlačidlo E alebo J pre nastavenie času, následne časovač 
bude pracovať podľa nastavenia. Nastavenie časovača hornej časti tela prebieha 
takým istým spôsobom, ako nastavenie časovača dolnej časti tela.
2) V ponuke je výber 10 možností (jedno stlačenie tlačidla E alebo J znamená 1 
možnosť) – možnosť 1 znamená 10 minút, kým možnosť 9 znamená 90 minút (1 
možnosť = 10 minút). Možnosť 10 znamená dlhodobý režim, tj. 9 hodín.

1. Pevne zapojte zástrčku a uistite sa, že sa prípojky úplne zapadli do seba.
2.  Uistite sa, že všetky prípojky medzi jednotlivými časťami prístroja sú v dobrom 

stave. Prístroj je možné zapnúť až po správnom pripojení všetkých častí prístroja. 
Je nebezpečné vytiahnuť prípojku, ak je prístroj zapnutý.

3.  Po ukončení terapie nastavte všetky tlačidlá na ovládači do pozície „off“ a 
vytiahnite zástrčku. Prístroj po vychladnutí môžete umiestniť do suchého priestoru 
na uskladnenie.

Správne pripojenie 
(pevné uzamknutie)

Nesprávne pripojenie 
(uvoľnené uzamknutie)

1.  Odporúčaná teplota je 40-50 °C, ale teplotu si môžete nastaviť podľa vlastného 
výberu.

2.  Pite vlažnú vodu pred terapiou. Nekonzumujte studené jedlo alebo nápoj po 
terapii.

3.  Odporúča sa prístroj používať 3-5-krát týždenne. Noste pyžamo alebo zahaľte sa 
do osušky počas terapie.

4. Na čistenie použite suchú handru, nenaneste vodu priamo na prístroj.

1.  Aby sa predišlo prehriatiu prístroja, ničím ho nezakrývajte. Ak je Vám veľmi teplo, 
znížte nastavenú teplotu, aby sa predišlo popáleninám.

2. Nevyťahujte káble silno a uistite sa, že elektrický kábel nie je ohnutý.
3.  Na upevnenie vaku nepoužívajte nechty alebo kovovú vec, chráňte produkt pred 

poškodením a škrabancami.
4.  Nepoužívajte produkt počas spánku. Ak prístroj nepoužívate, odpojte ho z 

napájania.

1. mierne alebo ťažké ochorenie srdca a srdečných ciev, 
2. vážne ochorenie srdca, 3. cukrovka, 4. hypertyreóza
5. ťažká anémia, 6. veľmi vysoký alebo nízky krvný tlak
7. pacienti s kardiosimulátorom, 8. implantáty
9. vnútorné krvácanie, 10. malígny tumor alebo vred
11. tehotné ženy a deti, 12. pacienti s nákazlivou chorobou
13. kožné ochorenia, 14. iné choroby ohrozujúce život


