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Návod k použití
Před použitím tohoto produktu si prosím nejprve přečtěte následující
instrukce.
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Úvod

•

Nesahejte na přístroj, pokud vám spadl do vody nebo došlo k jeho
namočení. Nejprve jej okamžitě odpojte z elektrické zásuvky.

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto vyhřívaného bederního pásu DK-WS.

•

Tento vyhřívaný bederní pás má všechny skvělé vlastnosti jako běžný bederní
pás, avšak navíc nabízí funkci prohřívání, která zajišťuje hloubkové prohřátí
bederní části, což skvěle působí jako pomoc při bolesti zad, potížích s
ledvinami nebo například bolestivé menstruaci. Tento pás tedy využijí všichni
ti, kteří provozují jakýkoli druh pohybové aktivity.

Přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru, pokud je zapnutý nebo
zapojený do elektrické sítě. Po použití nebo před čištěním jej vždy
nejprve odpojte z elektrické zásuvky.

•

Pokud je přístroj používán dětmi, postiženými osobami nebo v blízkosti
těchto osob, je nutné vždy zajistit zodpovědný dozor.

•

Tento přístroj není hračka. Proto není určen na hraní pro malé děti.

•

Tento přístroj používejte pouze pro účely, které jsou uvedené v tomto
návodu k použití.

•

Nevkládejte do vnitřních prostor přístroje žádné předměty.

•

Nepoužívejte přístroj, pokud je mokrý.

•

Bederní pás nepoužívejte, pokud máte mokré ruce.

•

Při odpojování dobíjecího adaptéru z elektrické zásuvky nikdy
netahejte pouze za kabel, mohlo by dojít k jeho poškození.

•

Přístroj nesmí používat nesvéprávné osoby nebo osoby nevnímavé na
teplo.

Bederní pás je vyroben z jemné, měkké a na dotek velice příjemné a teplé černé
látky zvané fleece. Fleece je moderní materiál, který vyniká velice dobrou
tepelnou izolací, čímž zajišťuje udržování tělesné teploty, a také je velmi
příjemný na nošení. Vyhřívání je zajištěno speciálními infračervenými vlákny,
která jsou zašita ve vnitřní části pásu. Díky těmto speciálním vláknům není
nijak omezeno tvarování pásu. Infračervené záření, které je vyzařováno IR
vlákny, má kromě funkce vyhřívání také léčivé účinky tím, že dokáže
prostoupit pod kůži až do hloubky 10 cm a tam aktivuje buňky, čímž zrychluje
jejich metabolismus, zmírňuje bolest a rychleji odbourává škodlivé látky.

Důležité bezpečnostní instrukce
•

Bederní pás je určen jak pro vnitřní, tak také venkovní použití.

•

Přístroj nepoužívejte na místech s vysokou vlhkostí, mohlo by dojít k
elektrickému zkratu a následnému úrazu elektrickým proudem.

•

Zdravotní upozornění

Napájecí adaptér připojujte pouze do elektrické zásuvky AC 230V.

•

Před připojením adaptéru do sítě se přesvědčte, že používaná zásuvka
má stejnou konfiguraci jako zástrčka od dobíjecího adaptéru.

•

Po použití nebo před čištěním vždy přístroj odpojte z elektrické
zásuvky.
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•

Pokud máte nějaké problémy týkající se Vašeho zdraví, tak použití
tohoto přístroje nejprve konzultujte se svým lékařem.

•

Osoby s kardiostimulátorem by neměly používat tento přístroj.

•

Pokud pociťujete dlouhotrvající bolest svalů nebo kloubů, přerušte
používání tohoto přístroje a konzultujte potíže se svým lékařem.
Trvalá bolest může být příznakem závažnějších problémů.
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Pokud se vám během používání výhřevného bederního pásu udělá
nevolno nebo začnete pociťovat jiné problémy, pak okamžitě přestaňte
bederní pás používat.

Pokyny k používání
Použití baterie jako zdroje napájení
•

Obsah balení
•
•
•
•

•

vyhřívaný bederní pás
Li-Pol baterie 2350mAh
napájecí adaptér
propojovací kabel

•

Pokud je pro napájení bederního pásu použita baterie, je třeba ji před
prvním použitím nejprve plně nabít pomocí dobíjecího adaptéru.
Baterii vložte do kapsičky na vnější straně bederního pásu a připojte
kabel od výhřevné destičky do zdířky na baterii (viz. obrázek).
Vyhřívání zapněte pomocí červeného kulatého tlačítka umístěného na
baterii.

Pokyny pro manipulaci s dobíjecí baterií
•

Bederní pás je napájen pomocí dobíjecí baterie. Před prvním použitím
je třeba baterii zcela nabít, dokud kontrolní dioda na baterii nebude
svítit zeleně (během nabíjení svítí červeně). Konektor kabelu dobíjecího
adaptéru připojte k baterii a adaptér připojte do elektrické zásuvky AC
230V/50Hz.

•

Pokud kontrolní dioda červeně bliká, znamená to, že je baterie téměř
vybitá nebo došlo ke zkratu. Proto zkontrolujte obvod a nabijte baterii.
Pokud došlo ke zkratu, pokuste se najít jeho příčinu a odstranit ji. Poté
chvíli počkejte a zkuste pás opět zapnout.

•

Baterii uchovávejte na tmavém a suchém místě. Pokud bederní pás delší
dobu nepoužíváte, je třeba pro udržení baterie v dobrém stavu zcela ji
nabít každých 90 dní.

•

Baterii nikdy nevkládejte do žádné kapaliny, ohně nebo na místa s
vysokou teplotou.

•

Nikdy baterii nerozebírejte a zabraňte jejímu prudkému nárazu nebo
pádu na tvrdé předměty, je to velice nebezpečné a mohlo by dojít k
vážnému úrazu.
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•
•

Opakovaným stiskem tohoto tlačítka lze přepínat stupně vyhřívání.
Celkem jsou k dispozici 3 stupně, každý stupeň je signalizován jinou
barvou kontrolní diody.
1. stupeň – Vysoká teplota: červená barva,
výdrž baterie cca 150 minut
2. stupeň – Střední teplota: oranžová barva,
výdrž baterie cca 200 minut
3. stupeň – Nízká teplota: zelená barva,
výdrž baterie cca 300 minut
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•

Po nastavení požadovaného stupně vyhřívání si pás nasaďte a
upevněte pomocí suchého zipu.

•

Po skončení používání sundejte pás a vyhřívání vypněte opět pomocí
červeného tlačítka na baterii (kontrolní dioda nesvítí). Poté baterii
odpojte od výhřevné destičky a uložte ji na temném, suchém a
bezpečném místě.

•

Při použití dobíjecího adaptéru jako zdroje napájení není možné
regulovat intenzitu vyhřívání, a jelikož je výstupní napětí adaptéru
vyšší než maximální výstupní napětí baterii, může být teplota vyhřívání
pomocí adaptéru vyšší než maximální teplota při napájení z
baterie.
Proto doporučujeme takto používat pás jen jednu hodinu.

•

Po skončení používání bederní pás sundejte, dobíjecí adaptér odpojte
z elektrické zásuvky a rozpojte propojovací kabel.

Použití adaptéru jako zdroje napájení
•
•

•

K napájení bederního pásu je možné použít místo baterie také pouze
dobíjecí adaptér.
K tomuto účelu slouží propojovací kabel. Jeden konec tohoto
propojovacího kabelu připojte ke konektoru výhřevné destičky a druhý
konec ke konektoru na kabelu dobíjecího adaptéru (viz. obrázek).
Poté připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky a bederní pás si
nasaďte.

Údržba
•

Před čištěním odpojte pás ze sítě a čistěte jen vlhkým hadříkem.

•

Nežehlete jej. Nepožívejte žádné chemické prostředky. Nekruťte pás.

Technické parametry
Model:
Baterie:
Napájecí adaptér:
Materiál:

DK-WS
Li-Pol, 7.4V, 2350 mAh, max. 15W
AC 230V, 50Hz / DC8.4V, 1.0A
Fleece (100% polyester)

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto
opatřen značkou CE. Veškeré potřebná dokumentace
je k dispozici u dovozce.
Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby
vyhrazeny.
Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:
Compex spol. s r.o., Palackého 105, 612 00 Brno
ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese.
 549 245 575; 602 766 759
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