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1 UVOD 
 
Spoštovani kupec, 
 
Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka. 
 
Podjetje Bauer se odlikuje z kakovostnimi in temeljito preverjenimi kvalitetnimi izdelki na področju 
toplote, teže, krvnega tlaka, telesne temperature, pulza, nežne terapije, masaže in zraka. 
 
To navodilo pozorno preberite in ga shranite za kasnejšo uporabo.  
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2 NAMEN UPORABE 
 
Ta infrardeča svetilka je predvidena samo za obsevanje človeškega telesa. 
 
Z obsevanjem z infrardečo svetlobo bo prenesena toplota na osebo. Obsevana koža bo bolje 
prekrvljena in presnova v temperaturnem območju bo povečana. Telo bo z načinom delovanja 
infrardeče svetilke vzbujeno za zdravljene; procese zdravljenja lahko namensko podprete. 
 
Infrardečo svetilko lahko, npr. uporabite kot spremljajočo terapijo pri zdravljenju obolelega grla, 
oči in nosu ter za podpiranje nege obraza in lepotilne nege, še posebej pri nečisti koži. IR toploto 
lahko uporabite tudi pri sproščanju mišic in pri zdravljenju prehlada, ker bo prekrvavitev zaradi 
toplote vzbujena. Vendar pa se glede uporabe v posameznih primerih pozanimajte pri vašem 
zdravniku. Naprava je opremljena z kakovostnim keramičnim steklom. Keramično steklo bo 
uporabljeno tudi pri kuhalnih ploščah in skrbi skupaj s svetilko za intenzivno in varno infrardeče 
obsevanje s 100% UV zaščito. 
 
Poleg tega je naprava opremljena s funkcijo varčevanja s tokom. To pomeni, da pri izklopljenem 
omrežnem stikalu naprava ne porabi toka. 
 
 
 
3 RAZLAGA SIMBOLOV 
 
V navodilu bodo uporabljeni sledeči simboli: 

 
Opozorilo: Opozorilni napotek na nevarnosti poškodb ali nevarnosti za vaše zdravje.

 
Pozor: varnostni napotek za možne nevarnosti na napravi / opremi. 

 
Napotek za pomembne informacije. 

 
Infrardeče sevanje. 

 
Pozor, vroča površina. 

 
Razdalja 

  
 

Na nalepki so uporabljeni sledeči simboli: 

 Zaščitna izolacija razreda 2 

 
Pozor! 
Preberite navodilo. 

 
 

4 



4 VARNOSTNI NAPOTKI 
 
Električna varnost 
 
Naprava bo z avtomatsko sproženo termostatsko varovalko zaščitena pred pregretjem. 
 

 
Opozorilo 

 
• Vsaka nepravilna uporaba je lahko nevarna! 
• Napravo lahko priključite samo na napetost, ki je navedena na nalepki. 
• Uporabite lahko dostopen omrežni priključek, da lahko po potrebi vtič hitro potegnete iz 

vtičnice. 
• Vtiča ne primite z mokrimi rokami. Obstaja nevarnost električnega udarca. 
• Kabel položite tako, da se nihče ob le-tega ne more spotakniti. 
• Pri ne uporabi naprave, čiščenju naprave ali pri motnjah in dimu potegnite vtič iz vtičnice. Pri 

odstranitvi vtiča iz vtičnice potegnite za le-tega in ne za kabel! 
• Pred uporabo zagotovite, da na napravi in opremi ni poškodb. V primeru dvomov naprave in 

opreme ne uporabljajte in se obrnite na prodajalca ali tehnično službo. To zlasti velja pri 
praskah in razpokah na plošči ali pri razpokah na ohišju. 

• Pri poškodovanem omrežnem kablu in ohišju se obrnite na tehnično pomoč ali prodajalca, ker 
pri neupoštevanju obstaja nevarnost električnega udarca. 

• Ločitev z napajanja je zagotovljena samo, ko je vtič odstranjen iz vtičnice. 
 
 
Namen uporabe 
 
Naprava je predvidena samo za obsevanje človeškega telesa. Vsaka druga uporaba ni dopustna. 
Ta naprava ni predvidena za gospodarsko uporabo, temveč samo za zasebno uporabo! 
 
 
Varno ravnanje z napravo 
 
• Te naprave naj ne uporabljajo osebe (vključno z otroci) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali 

psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in / ali s pomanjkanjem znanja, razen če 
bodo le-te nadzorovale pristojne osebe ali pa če te osebe prejmejo navodila, kako morajo 
uporabljati napravo. 

• Embalažo hranite izven dosega otrok (nevarnost zadušitve). 
• Naprave nikoli ne uporabite v bližini vode. 
• Če je naprava padla na tla ali če je bila izpostavljena ekstremni vlagi, potem le-te ne smete več 

uporabljati. 
• Naprave ne smete potopiti v vodo ali druge tekočine in le-te ne smejo vdreti v napravo. 
• Naprave med obratovanjem ne pustite brez nadzora. 
• Pri prisotni okvari ali motnjami obratovanja napravo takoj izklopite. 
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Varnostni napotki za vaše zdravje 
 

 
Opozorilo 

 
• Nevarnost opeklin! 

Filter in ohišje naprave se med obratovanjem močno segrejeta. Pri dotiku obstaja nevarnost 
opeklin! 

• Pri upravljanju tipk (vklop / izklop in časomer) se ne dotaknite vroče plošče. Tukaj obstaja 
nevarnost opeklin. 

• Pred dotikom vedno pustite napravo, da se ohladi. 
• Priključene naprave se ne smete dotakniti z vlažnimi rokami. 
• Obratujete lahko samo popolnoma suho napravo. 
• Pri obsevanju obraza ne glejte v infrardečo luč in oči zaprite ali pokrijte. 
 
 
Kdaj naj naprave ne uporabljam? 
 

 
Opozorilo 

 
Za preprečitev zdravstvenih težav v sledečih primerih naprave ne uporabljajte: 
• Pri osebah, ki niso občutljive na toploto 

Občutenje toplote je lahko v sledečih primerih omejeno ali povečano: 
• pri diabetikih 
• pri osebah z zaspanostjo, demenco ali motnjami koncentracije 
• pri osebah, ki imajo spremembe kože zaradi bolezni 
• pri osebah z alergijami 
• pri otrocih in starejših osebah 
• po zaužitju zdravil ali alkohola 
 
 
Pomembni napotki 
 

 
Opozorilo 

 
• Načeloma je oddaljenost od infrardeče svetilke odvisna od individualne občutljivosti na toplote 

in konkretnega zdravljenja. 
Pazite, da razdalja med infrardečo svetilko in obsevanim delom telesa ne bo manjša od 30 cm! 

• Vedno omejite trajanje uporabe in preverite reakcijo kože. 
• Zdravila, kozmetika ali živila lahko pod okoliščinami vodijo k preobčutljivi ali alergični reakciji 

kože. V tem primeru morate z obsevanjem takoj končati. 
• Pri stalnem obratovanju naprave morate biti še posebej previdni in pozorni. 
• Naprave ne uporabljajte, če ste utrujeni ali pa če obstaja nevarnost, da boste med obsevanjem 

zaspali! 
• Predolgo obsevanju ali eventualno vodi k opeklinam. 
• Otroci ne prepoznajo nevarnosti, ki obstajajo v povezavi z električnimi napravami. Poskrbite za 

to, da otroci ne bodo mogli uporabljati naprave brez nadzora. 
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Postavitev 
 

 
Pozor  

 
• Napravo postavite na trdno in ravno delovno površino. 
• Naprave ne smete poleči ali pa jo poševno postaviti. 
• Minimalna razdalja med gorljivimi predmeti in infrardečo svetilko ne sme biti manjša od 25 cm. 

 
• Pazite, da naprave ne boste postavili na gorljive predmete, kot je npr. prt ali preproga.  
• V bližino naprave ne dajte zlahka vnetljivih ali topečih predmetov. 
• Naprave ne obesite na steno ali strop. 
• Naprave ne uporabljajte na prostem. 
• Napravo zaščitite pred močnimi udarci. 
 
 
 
Pred začetkom obratovanja 
 

 
Pozor  

 
• Pred uporabo naprave morate odstraniti vso embalažo. 
• Preverite obrabljenost ali poškodbe naprave. Poškodovane naprave v primeru dvomov ne 

uporabljajte in se obrnite na proizvajalca ali tehnično pomoč. 
• Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škode, ki nastanejo z neprimerno ali napačno 

uporabo. 
• Napravo zaščitite pred prahom, umazanijo in vlago. 
 
 
Popravilo 
 

 
Opozorilo  

 
Nevarnost električnega udarca! 
 
• Napravo lahko odprete samo za menjavo svetila. Naprave v nobenem primeru ne popravite, ker 

drugače neoporečno delovanje naprave ni več zagotovljeno. Pri neupoštevanju ne velja več 
pravica iz garancije. 

• Pri popravilih se obrnite na našo tehnično službo ali na pooblaščenega prodajalca. 
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5 OPIS NAPRAVE 
 

 
 
1 Premično ohišje z ročaji 
2 Plošča 
3 Stikalo za vklop / izklop 
4 Prikaz preostalega časa 
5 Tipka za izbiro časa 
6 Noga naprave z vgrajenim predalom za kabel, ki služi na navitje priključnega kabla 
 
Infrardeča svetilka z nastavljivim časomerom (od 1 do 15 minut) in premičnim ohišjem (od 0 do 50 
stopinj). 
 
• Časomer po izteku nastavljenega časa avtomatsko izklopi napravo. 
• Premično ohišje omogoča individualno nastavitev infrardeče svetilke. 
 
 
 
6 UPRAVLJANJE 
 
Odstranitev iz embalaže in postavitev 
 
• Pred uporabo naprave odstranite vso embalažo. 
• Priključni kabel popolnoma odvijte. 
• Napravo postavite, na stabilno, ravno podlago. 
• Naprava naj bo od ostalih predmetov oddaljena najmanj 1 m, da zaščitite napravo pred 

pregretjem in preprečite nevarnost požara. 
• Naprave ne obesite na steno ali strop. 
• Vtič vtaknite v vtičnico. 
• Napravo vklopite s stikalom za vklop / izklop (3). Prikaz preostalega časa (4) prikazuje 15 

minut. 
• Pozor: 

Med obratovanjem preprečite udarce in fazo ohlajevanja, ker lahko vodi k poškodovanju svetila. 
• Z večkratnim pritiskom na tipko za izbiro časa (5) nastavite želen čas (1 do 15 minut). 
• Nastavljen čas bo prikazan na prikazu preostalega časa (4). 
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Priprava na zdravljenje 
 
• Pred napravo se namestite tako, da lahko udobno uživate v zdravljenju prizadetega dela telesa. 
• Z premikanjem infrardeče svetilke nastavite optimalno usmeritev naprave na del telesa za 

obsevanje. 
• Načeloma je oddaljenost od infrardeče svetilke odvisna od občutljivosti na toploto in 

konkretnega zdravljenja. 
• Pazite, da razdalja med infrardečo svetilko in obsevanim delom telesa ne bo manjša od 30 cm. 
 
Naprave za eno obsevanje ne uporabite za več kot 15 minut. Nevarnost pregretja! Pred ponovno 
uporabo naprave pustite le-to, da se ohladi. 
 
 
Trajanje obsevanja 
 
Za začetek vam priporočamo, da izberete krajši čas obsevanja. Koža posamezne osebe lahko tudi 
pri pravilni uporabi naprave reagira preobčutljivo ali alergično. 
 
 
Vklop naprave 
 

 
Pozor  

 
• Pri obsevanju obraza vedno zaprite ali pokrijte oči!. 
• Pritisnite na stikalo za vklop / izklop (3). 
• Po kratkem času se naprava samodejno vklopi. 
• Pritisnite na tipko za izbiro časa (5), da nastavite želen čas obsevanja (od 1 do 5 minut). 
• Če boste med obratovanjem pritisnili na tipko za izbiro časa (5), potem lahko trajanje obsevanja 

individualno popravite. 
• Po izteku nastavljenega časa se bo infrardeča svetilka avtomatsko izklopila. 
• Pri nadaljnjem obsevanju morate zgolj pritisniti na tipko za izbiro časa (5), da nastavite vaš 

individualen čas obsevanja. 
 

 
Pozor 
Pri tem se ne dotikajte vroče plošče. 

 
• Če želite končati z obsevanjem, potem najprej izklopite s stikalom za vklop / izklop (3) in nato 

potegnite vtič iz vtičnice. 
 
 
Med obsevanjem: 
• Redno preverite obsevano mesto telesa in reakcijo kože. Pri simptomih preobčutljivosti ali 

alergične reakcije takoj prenehajte z obsevanjem in se posvetujte z zdravnikom. 
• Napravo lahko kadarkoli izklopite s pritiskom na stikalo za vklop / izklop (3). 
• Naprave v segretem stanju ne smete pokriti ali jo shraniti v embalažo. 
 
 
Po končanem obsevanju: 
• Napravo izklopite s stikalom za vklop / izklop (3). 
• Potegnite vtič iz vtičnice. 
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7 ČIŠČENJE, MENJAVA INFRARDEČEGA SEVALA IN SHRANITEV 
 
Čiščenje 
 

 
Pozor  

 
Pred vsakim čiščenje morate napravo izklopiti, vtič potegniti iz vtičnice in naprava se mora 
popolnoma ohladiti. 
 

 
Pozor  

 
• Pazite, da v notranjost naprave ne pride voda! 
• Naprave ne dajte v pomivalni stroj! 
 
Napravo lahko očistite z vlažno krpo. 
Ne uporabite čistil, ki vsebujejo topila. 
 
 
Menjava infrardečega sevala  
 
Za menjavo infrardečega sevala lahko uporabite samo sevalo istega tipa. 
 
Nadomestno sevalo: 
Tip: halogensko sevalo 220.240V / 300W 
118m za nastavek R7S 
 
Osram Haloline 64705 – 230V – R7S 4400 lm 
Philips Plusline Pro Small / 300 T3 Q / CL / P 230V; 300W; R7S 
 
 

 
Pozor  

 
Nevarnost električnega udarca! 
 
• Pred menjavo sevala potegnite priključni kabel iz vtičnice! 
• Nevarnost opeklin vročih površinah! 
• Pred pričetkom popravila pustite napravo, da se popolnoma ohladi! 
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Postopek menjave sevala 
 
1. Ohlajeno napravo z keramično stekleno ploščo položite na ravno podlago. 
 
2. Z ustreznim izvijačem odvijte šest vijakov na zadnji strani 

naprave. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Postavite ohišje. Pri tem naj sprednji del keramične steklene 

plošče leži na podlagi. 
 
 
 
 
 
 
4. Ohlajeno svetilo primite na levem oziroma desnem koncu in ga previdno potisnite v levo 

oziroma desno. 
5. Sedaj potegnite sevalo naprej iz držala. 
 

 

Napotek: 
Novo žarnico vstavite samo z krpo in je ne primite s prosto roko, ker lahko plast 
maščobe na koži poškoduje žarnico. 

 
6. Novo sevalo vstavite v držalo. Vstavitev novega sevala poteka v obratni smeri kot odstranitev 

le-tega. 
7. Zaprite napravo. Zapiranje naprave sledi v obratni smeri kot odpiranje. 

Pazite, da v notranjosti naprave ne ostanejo predmeti. 
 
 
Hranjenje  
 
Potegnite vtič iz vtičnice in pustite, da se naprava pred prestavitvijo popolnoma ohladi. 
 
Najbolje je, da infrardečo svetilko hranite v originalni embalaži na suhem mestu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 



12 

8 ODSTRANITEV 
 
V interesu varstva okolja neuporabne naprave vključno z baterijami ne smete odstraniti med 
gospodinjske odpadke. Izdelek in baterije odstranite na ustreznem zbirnem mestu. 
 
Napravo odstranite v skladu z EG smernico 2002  / 96 / EC – WEEE (Waste Electrical and 
Electronic Equipment) o starih električnih in elektronskih napravah. 
 
 
9 TEHNIČNI PODATKI 
 
Priključitev: AC 220-240V / 50-60Hz 
Sprejem moči: 300W 
Časomer: nastavljiv od 1 do 15 minut 
Teža: približno 1,5kg 
Pogoji obratovanja: temperatura: 10oC do 35oC 

relativna zračna vlaga: 50-90% 
Pogoji hranjenja in transporta: temperatura: -10oC do 50oC 

relativna zračna vlaga: 50-90% 
Zaščitni razred: II 
Moč obsevanja: maksimalno 200W / qm 
IR tip: A + B 
 
 
 



                                                                   
      

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje 
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248 
www.conrad.si, info@conrad.si 

GARANCIJSKI LIST 
 
Izdelek: Infrardeča svetilka Beurer, 300 W 
Kat. št.: 860306 
 
Garancijska Izjava:  
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga 
potrošniku. Garancija za izdelek, razen dodanih žarnic, baterij in programske opreme, je 1 leto.  
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali 
z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, 
malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.  

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja za trikratno obdobje garancije.  
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1,  Nemčija. 
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z 
izpolnjenim garancijskim listom.  
 
Prodajalec: ___________________________________________________________ 
 
Datum izročitve blaga in žig prodajalca: 
________________ 
 
Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim 
listom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Garancija velja na območju Republike Slovenije. 
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na 
blagu. 
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