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Vážený zákazník, 

Ďakujeme, že ste si vybrali z našich produktov! 

Pre najlepšie využitie a bezpečnosť si pred použitím prečítajte tento návod na použitie. 

Tento návod na použitie, si prosím, uchovajte pre neskoršie nahliadnutie. 
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termot. prikrývka      
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4. výber menu 

prevádzk.čas 0-60 min 

teplota 40-85 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. nastavenie menu 

6.zobrazenie menu 

7.infračervený výstup A 

8.infračervený výstup B 

Krok 1:   rozložte prikrývku, prepojte prikrývku s výstupom A a  

               s výstupom B dvomi prepojovacími vodičmi.     

Krok 2:   Klient si ľahne na termoterapeutickú prikrývku 

Krok 3:   Zatlačením ON/OFF prístroj zapnete 

Krok 4:   Nastavte čas medzi 0-60 minútami. Keď sa čas odráta na 0, prístroj sa   

                automaticky zastaví. 

Krok 5:   Nastavenie teploty medzi 40-85 °C. Keď je ohrev zapnutý, 

znázorňuje skutočnú teplotu. Po dosiahnutí nastavenej teploty 

sa ohrev zastaví, a udržiava teplotu. 

Pozor:    Zobrazovaná teplota je teplota ohrevu, neznamená to, že je to teplota 

ľudského tela, takže pri nastavovaní teploty si klient musí dávať pozor, 

aby sa nepopálil.  

Krok 6: Keď prístroj prestanete používať, vypnete ho zatlačením tlačidla ON/OFF.                                                                                                       

Krok 7: Termoterapeutickú prikrývku vyčistite a uschovávajte ju v suchu. 

Funkcia termoterapeutickej prikrývky 



 

 

Účinky: 

Rozpúšťa tuk: Infračervené lúče pôsobia priamo na tuk a pomáhajú ho 
rozpustiť vďaka teplu. 

 

Zmenšuje obsah tuku: Infračervené lúče pomáhajú otvoriť póry a odstrániť 
tuk cez pot. 

 
Uvoľnenie svalstva: Tepelná energia generovaná infračervenými lúčmi 
môže znížiť napätie svalov a uvoľniť ich. 

 

 

Tipy: 
1. Miesto aplikácie natrite krémom na zníženie hmotnosti. Bude lepšie, ak 

telo obalíte ochranným filmom a potom prístroj použijete. 

2. Ak je ošetrovaná oblasť citlivá, správne znížte teplotu, aby sa zabránilo  

popáleniu. 

3. Časti tela, ktoré majú vážny problém s krvným obehom by nemali byť 

týmto prístrojom ošetrované. 

4. Počas aplikácie by mal kozmetik pozorne sledovať reakcie klientov, a 

pýtať sa na ich pocity, aby sa zabránilo prehriatiu. 

Čomu sa treba vyhnúť: 

Termoterapeutickú prikrývku by nemali používať títo ľudia: 

 
1. Ľudia s ochorením krvi 

2. Ľudia s vysokou teplotou 

3. Ľudia so srdcovým ochorením. 

4. Ľudia s respiračnými chorobami 

5. Tehotné ženy 

6. Ľudia s infekciami 

7. Ľudia rôznorodými duševnými alebo fyzickými disfunkciami 

Účinky a čomu sa treba vyhnúť 



 

 

 

Porucha Riešenie: 

 
Zapnuté, žiadna odpoveď 

Skontrolujte pripojenie napájania 

 Skontrolujte, či je napájanie zapnuté alebo nie 

 
Žiadny výstup 

Skontrolujte všetko príslušenstvo, či je k 

prístroju správne pripojené 

 
 

       Prístroj sa prehrieva 

Používa sa príliš dlhú dobu, prístroj je potrebné 

vypnúť a nechať ho prirodzene vychladnúť  

Skontrolujte napätie, či je normálne alebo 

nie (potrebujete kontrolu odborníkom) 

 

 

Frekvencia: 

Celková hmotnosť 

Výkon 

Veľkosť balenia: 

60Hz 

 

 
 

 

 

Názov Jednotka Množstvo Poznámka  

Hlavná časť Sada 
 

   

Termoterapeutická prikrývka Sada 
 

   

Napájací vodič Ks 
 

   

Manuál Ks 
 

   

     

     

     

Obsah Balenia 

Riešenie jednoduchých porúch 

50Hz 

Technické parametre 

Napájanie: 110V 220V 230V 240V 



 

 

 

1. Prístroj je profesionálny nástroj pre kozmetický salón, aby sa zabránilo 
zbytočnému zraneniu,  profesionálny kozmetik potrebuje , aby správne 
fungoval. 

2. Prístroj nerozoberajte ani nepoužívajte tak, ako nie je vysvetlené v návode na 
použitie. Všetky služby údržby sa vykonávajú profesionálnym technikom 
údržby schváleným našou spoločnosťou. 

3. Neinštalujte ani nepoužívajte prístroj s mokrými rukami alebo v blízkosti 
zdrojov vody, aby sa zabránilo striekaniu /špliechaniu kvapaliny nad 
prístrojom. 

4. Vytiahnite zástrčku a spojte sa so servisným strediskom v nasledujúcich 
prípadoch: 

A. postriekanie /ošpliechanie prístroja kvapalinou alebo bol prístroj 
vystavený dažďu alebo vode. 

B. prístroj má zvláštny zápach, dym / smog alebo vydáva abnormálny hluk 
C. poškodené alebo poškriabané napájacie káble. 
D. prístroj spadol alebo sa poškodil kryt. 

5. Neukladajte nič na napájacie káble ani neinštalujte prístroj na mieste, kde 
budú jeho napájacie vodiče pošlapané. 

6. Vytiahnite napájacie vodiče na konci použitia kvôli bezpečnosti. 
7. Do otvoru prístroja nevkladajte žiadne veci; v opačnom prípade môže dôjsť k 

požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. V prípade, že niečo spadlo do otvoru, a 
vy ste to nevedeli vybrať von, vytiahnite napájací kábel, spojte sa s predajcom 
alebo našou spoločnosťou. 

8. Neukladajte prístroj na nestabilný vozík, poličku alebo vozidlo, ak spadne, 
prístroj sa môže  poškodiť. 

9. Ak chcete zaručiť životný cyklus tohto stroja, interval nepretržitého zapnutia a 
vypnutia by mal byť viac ako minútu. 

10. Napájanie musí spĺňať špecifikáciu uvedenú na štítku, inak prístroj nebude 
fungovať, alebo bude fungovať abnormálne, dokonca môže zhorieť. 

11. Spoločnosť má právo revidovať alebo zmeniť túto príručku. 
 

Spoločnosť si vyhradzuje všetky práva na interpretáciu uvedených informácií. 
 

Upozornenie: 

Ak sa sieťový kábel poškodí, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným 
zástupcom, alebo podobne kvalifikovanými osobami, aby sa zabránilo 
nebezpečenstvu. 
Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými 
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom 
skúseností a vedomostí, pokiaľ im nebol poskytnutý dozor alebo pokyny týkajúce sa 
používania spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. 
Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nehrajú. 

Bezpečnostné upozornenia 


