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1 K seznámení 
Vážená zákaznice, vážený zákazníku, 
jsme rádi, že jste si vybrali výrobek 
z našeho sortimentu. Naše značka je 
synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně 
vyzkoušené výrobky k použití v oblastech 
určování energetické spotřeby, hmotnosti, 
krevního tlaku, tělesné teploty, srdečního 
tepu, pro jemnou manuální terapii, masáže 
a vzduchovou terapii. 

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

Použití 
Tento infrazářič je určen pouze pro 
ozařování lidského těla. 
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.  Nejprve se 
zeptejte svého obvodního lékaře, zda 
použití v jednotlivém případě má 
z lékařského hlediska smysl. Přístroj je 
vybaven vysoce kvalitní keramickou 
skleněnou deskou „Ceramic Infrared“. 
Keramické skleněné desky se používají 
i na sporácích a spolu se světelným 
zdrojem slouží pro intenzivní a bezpečné 
ozařování infračerveným světlem. 
 

 

2 Vysvětlení symbolů 
V návodu k použití jsou použity následující 
symboly. 
 

 
Varování Varovné upozornění na 

nebezpečí poranění nebo 
riziko ohrožení zdraví. 

 
Pozor Bezpečnostní upozornění 

na možné poškození 
zařízení/příslušenství. 

 
Upozornění Upozornění na důležité 

informace. 

Na typovém štítku jsou používány tyto 
symboly. 
 

 
Používaný díl Typ B 

 
Pozor!  
Přečtěte si návod k použití. 

 



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


