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Vážený spotřebiteli, 
 
zakoupili jste si výrobek z naší řady domácích elektrospotřebičů. Je naším přáním, 
aby Vám výrobek dlouho, dobře a spolehlivě sloužil. Při jeho obsluze je nutno 
dodržovat určité zásady. Je proto ve Vašem vlastním zájmu, abyste pečlivě 
prostudoval přiložený návod a výrobek obsluhoval podle pokynů v něm 
uvedených. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXIHAND, spol. s r.o. BRNO 
Informace o ostatních výrobcích najdete také na našem webu: 

www.exihand.cz  

ZÁRUČNÍ  PODMÍNKY 
 

1. Dodavatel na výrobek poskytuje záruku v délce 24 měsíců ode dne prodeje 
konečnému spotřebiteli. 

2. Záruka se vztahuje pouze na vady vzniklé prokazatelně následkem 
vadného materiálu, chybné konstrukce nebo špatného provedení při 
výrobě.  

3. Záruka se nevztahuje na vady způsobené kupujícím: 
- při dopravě  
- mechanickým poškozením (např. upadnutím spotřebiče) 
- nevhodnou a neodbornou instalací a obsluhou v rozporu 

s návodem k obsluze 
- nevhodným použitím v rozporu s návodem k obsluze 
- připojením spotřebiče k síti s jiným napětím a kmitočtem než je na 

spotřebiči uvedeno nebo k vadné elektrické instalaci 
- zásahem do spotřebiče v průběhu záruční doby 
- nedostatečným a chybným ošetřováním 

4. Záruka zcela zaniká: 
- při použití spotřebiče jinak než v domácnosti  
- při provádění oprav a úprav spotřebiče osobou jinou než 

autorizovaným servisem 
5. Pro uplatnění záruky je nutné předložit řádně vyplněný záruční list 

s vyznačeným datem prodeje, opatřený razítkem prodejny a podpisem 
prodejce doplněný popisem vady. 

6. Není-li při opravě zjištěna vada podléhající záruce viz bod 2, uhradí náklady 
spojené s výkonem servisního technika a dopravu výrobku do servisu a 
zpět uživatel výrobku. 

 
 

!!!  DÚLEŽITÉ  !!! 
Některé Vámi zjištěné vady mohou být vadami zákaznickými a proto ještě 
než výrobek odešlete nebo odnesete na reklamaci, kontaktujte 
obchodníka, u něhož jste výrobek zakoupili nebo telefonní linku pro 
zákazníky +420 545 213 738, 740. 

 

     Záruční opravy zajišťuje firma: 
      EXIHAND, spol. s r.o. 
      Zábrdovická 12 
      615 00   BRNO 
      tel./fax : +420 545 213 738, 740 
      e-mail: info@exihand.cz 
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Uvedení do provozu 
 
Infralampu postavte na pevnou rovnou plochu. Dodržte minimální vzdálenost 45 cm od stěn 
nebo hořlavých předmětů. 
Přístroj nasměrujte na místo, které chcete prohřát. Pozor na materiály z kovu, odstraňte je z 
dosahu tepelného záření.  
Lampu lze nasměrovat pomocí stavitelného kloubu do různých pozic a směrů.  
Pozor! Zapnutá lampa má v bezprostřední blízkosti žárovky vysokou teplotu, proto obsluhujte 
lampu pouze se strany.  
Lampu zapněte zasunutím vidlice přívodní šňůry do el.zásuvky a po doporučenou dobu 
prohřívejte zvolené místo. Pociťované teplo musí příjemné. Během ozařování chraňte oči před 
přímým zářením, nejlépe tím, že je zavřete.  

Po použití odpojte lampu ze zásuvky a ponechte ji zcela vychladnout. Teprve poté ji můžete 
uložit.  
 
Technická data 
Typ 812    příkon 150W, napětí 230 V ~      
     

Čištění 
 

Před čištěním lampu odpojte od el.sítě a nechte ji zcela vychladnout. Přístroj čistěte pouze 
vlhkým hadříkem se saponátem. Při čistění ji nenamáčejte do vody nebo jiných tekutin. 
K čištění nepoužívejte abrazivní čistící prostředky.  
Náhradní díly - žárovky 
 

Typ 801/808/810/818   Philips R 95 E/E27/100 W 
Typ 812    Philips Par 38E/ E27/ 150W  
Ochrana životního prostředí – Likvidace spotřebiče – Směrnice 2002/96/EG 
 

K ochraně životního prostředí a našeho zdraví je potřeba elektrické přístroje likvidovat dle 
určených pravidel. Tato podmínka platí pro výrobce, dodavatele i pro spotřebitele.  
 

Vyřazený spotřebič likvidujte podle platných předpisů a norem o odpadech. U spotřebiče 
zajistěte, aby byl dále nefunkční a nepoužitelný (nejlépe odstřižením přívodní šňůry po 
odpojení od el.sítě). Nefunkční spotřebič odevzdejte bezplatně ve sběrném místě nebo u 
vašeho elektro prodejce. 
Papírový obal vhoďte do sběrného kontejneru na papír. 
 

Distributor:                                                         
EXIHAND spol. s r.o.                                             
Zábrdovická 12                                                    
615 00 BRNO                                                      
tel/fax: 545 213 738, 740                                      
e-mail: info@exihand.cz, obchod@exihand.cz    

 

Důležité informace 
 

 Před prvním použitím infralampy, si pečlivě přečtěte návod k obsluze. 
 Před vlastním použitím zkontrolujte , zda napětí na typovém štítku přístroje odpovídá 

napětí ve vaší el.síti 230V, 50Hz.  
 Infralampa je určena pouze pro domácí užití. Nepoužívejte ji ke komerčním účelům. 

Není určena pro použití ve venkovních prostorách. 
 Přístroj používejte pouze k účelům uvedeným v tomto návodě. Pro jiné použití není 

určen. 
 Infralampu při použití postavte na pevnou rovnou plochu. Přístroj musí být vzdálen 

od stěn nebo hořlavých předmětů alespoň 45 cm. 
 Infralampu nepoužívejte v koupelně, ve sprše nebo v jiných mokrých či vlhkých 

prostorách.  

 Děti a osoby mentálně nebo jinak postižené, si nemusí vždy uvědomovat nebezpečí 
spojená se zacházením s el.spotřebiči, proto nesmějí přístroj ovládat bez dozoru 
odpovědné osoby.  

 Nikdy nenechávejte infralampu zapnutou bez dozoru. Obzvláště dávejte pozor 
v přítomnosti dětí, dbejte, aby si s přístrojem nehrály. 

 Nedívejte se přímo na žárovku pokud je zapnutá. Při prohřívání obličeje mějte 
zavřené oči. 

 Žárovka lampy je během použití horká. Nedotýkejte se jí. 
 Zapnutý přístroj ničím nezakrývejte, vzniká riziko požáru.  
 Nepoužívejte přístroj v blízkosti zdroje tepla.  
 Přívodní kabel nesmí být veden přes ostrou hranu a nesmí se dotýkat horkých 

předmětů. 
 Pravidelně kontrolujte stav infralampy a jejího přívodního kabelu. Při zjištění 

poškození infralampy nebo přívodního kabelu ji nepoužívejte. Zjištěné vady 
neopravujte sami, svěřte je odbornému servisu. 

 Přístroj nevystavujte větším nárazům. 
 Přístroj nikdy neponořujte do vody nebo do jiných kapalin, ani při čištění.  
 Před čištěním infralampu odpojte od el.sítě a nechte ji vychladnout.  
 Přístroj uchovávejte na suchém místě a před uložením jej nechte vychladnout. 
 Přístroj nezavěšujte za přívodní kabel na stěnu a neposunujte jej tahem za něj. 

Přívodní kabel neomotávejte okolo přístroje. 
 Při zapůjčení nebo předání infralampy jiné osobě ji vždy předejte s návodem k 

obsluze  
    
 
 
 
 
 
 
 
 

- 6 - 
- 3 - 



 

 

Všeobecné pokyny 
 
Léčebné účinky infralampy spočívají ve vyzařování infračerveného záření, které proniká do 
hloubky pod pokožku. Pokožku i tkáně pod ní při tom prohřívá, rozšiřuje cévy a přispívá tak 
k lepší cirkulaci krve. Krev rychleji dopravuje potřebné láky do místa prohřívání a současně 
rychleji odstraňuje látky nežádoucí. 
Tyto vlastnosti infralampy jsou mimořádně vhodné, jak pro účely terapeutické, tak pro účely 
kosmetické. 
 
Terapeutické použití 
Infračervené záření může být použito pro léčení svalových bolestí i při léčbě běžného 
nachlazení. 
Pokud není dosaženo zlepšení stavu po 6-8 použitích, přestaňte s ozařování a poraďte se s 
lékařem. 
Pokud vznikají otoky nebo zduření, ukončete ozařování a poraďte se také s lékařem. 
 
Kosmetické použití 
Infralampa udržuje vaši pleť čistou a zdravou díky zvýšenému oběhu krve. 
Infračervené záření při prohřívání otevírá póry pokožky a tím pomáhá jejímu čištění.  Navíc 
jsou díky tomu také lépe vstřebávání krémy a jiné produkty péče o pokožku. 
 

Návod k obsluze 
 

Před použitím 
 
Před vlastním použitím zkontrolujte , zda napětí na typovém štítku infralampy (žárovky) 
odpovídá napětí ve vaší el.síti 230V, 50Hz a opatrně odstraňte ochranný karton okolo žárovky. 
Infralampa září okamžitě po zapnutí na plný tepelný výkon.  
Pro optimální prohřátí dodržujte odstup mezi povrchem kůže a lampou minimálně 50 cm.  
Optimální doba prohřívání je cca. 15 minut. Prohřívání infralampou můžete libovolně často 
opakovat, ale mezi jednotlivými aplikacemi je nutno dodržet  minimálně hodinové odstupy.  
Po skončení nahřívání zamezte prudkému ochlazení prohřívaného místa.  
Při vážných bolestech, zánětech nebo symptomech neznámého původu vše 
konzultujte nejprve s Vaším lékařem. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Uvedení do provozu 
 
Infralampu postavte na pevnou rovnou plochu. Dodržte minimální vzdálenost 45 cm od stěn 
nebo hořlavých předmětů. 
Přístroj nasměrujte na místo, které chcete prohřát. Pozor na materiály z kovu, odstraňte je z 
dosahu tepelného záření.  
Lampu lze nasměrovat pomocí stavitelného kloubu do různých pozic a směrů.  
Pozor! Zapnutá lampa má v bezprostřední blízkosti žárovky vysokou teplotu, proto obsluhujte 
lampu pouze se strany.  
Lampu zapněte zasunutím vidlice přívodní šňůry do el.zásuvky a po doporučenou dobu 
prohřívejte zvolené místo. Pociťované teplo musí příjemné. Během ozařování chraňte oči před 
přímým zářením, nejlépe tím, že je zavřete.  
Po použití odpojte lampu ze zásuvky a ponechte ji zcela vychladnout. Teprve poté ji můžete 
uložit.  
 
Technická data 
 

Typ 812    příkon 150W, napětí 230 V ~      
     

Čištění 
 

Před čištěním lampu odpojte od el.sítě a nechte ji zcela vychladnout. Přístroj čistěte pouze 
vlhkým hadříkem se saponátem. Při čistění ji nenamáčejte do vody nebo jiných tekutin. 
K čištění nepoužívejte abrazivní čistící prostředky.  
Náhradní díly - žárovky 
 

Typ 812    Philips Par 38E/ E27/ 150W 
  

EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDACE 
 
Obalový materiál (obal výrobku) i jeho jednotlivé části jsou označeny symboly materiálů, 
ze kterých jsou tyto části obalu vyrobeny. 
Obalový materiál je možné podle těchto symbolů roztřídit a poté odevzdat ve sběrných 
střediscích odpadů k opětovnému využití (recyklaci). 
  
Nevyhazujte jej do běžného odpadu!!! 
Výrobek po ukončení své životnosti odevzdejte k likvidaci ve sběrných střediscích 
odpadu. Informace o nejbližším sběrném středisku zjistíte nejlépe na Vašem obecním úřadě. 
 
Distributor:                                                         
EXIHAND spol. s r.o. 
Zábrdovická 12 
615 00 BRNO 
tel/fax: +420 545 213 738, 740 
e-mail : info@exihand.cz 
www.exihand.cz 
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