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  Tento přístroj není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými 

  nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, nejsou-li tyto 

  osoby pod dohledem nebo nebyly-li poučeny o používání přístroje osobou zodpovědnou za jejich 

  bezpečnost. Je třeba dohlížet na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
Níže uvedené informace mají zajistit bezpečnost uživatele a zabránit jakýmkoliv škodám na majetku. 
Všichni uživatelé jsou povinni prostudovat uživatelskou příručku a používat výrobek správným 
způsobem. Důležité bezpečnostní pokyny se dělí na „Nebezpečí“, „Výstraha“ a „Upozornění“ a 
jejich význam je následující. Tento obrázek představuje symbol, který se používá jako varování v 
případě nebezpečných situací nebo nebezpečných způsobů ovládání. 

Nebezpečí

Nebezpečí

Výstraha

Upozornění

Při nedodržení pokynů existuje velká pravděpodobnost vážného úrazu nebo i smrti.

Při nedodržení pokynů existuje určitá pravděpodobnost vážného úrazu nebo smrti.

Při nedodržení pokynů existuje pravděpodobnost drobného úrazu nebo 
poškození majetku.

1. Při manipulaci s tímto výrobkem nepoužívejte současně jehly ani jiné kovy.

2. Nepoužívejte výrobek ve vlhkém prostředí.

3. Externí projektor musí být používán s ochranným potahem externího projektoru, aby 
   nedocházelo k přímému kontaktu mezi výrobkem a pokožkou. (Existuje nebezpečí popálení.)

4. Aby nedošlo k poškození očí (oční bulvy), neumisťujte externí projektor přímo na oči.

5. V případě bouřky, nepezpečí úderů blesku nebo zemětřesení přerušte používání výrobku a 
    odpojte jej ze sítě. (Existuje nebezpečí zasažení elektrickým proudem nebo popálení.)

6. Neodpojujte výrobek ze sítě tahem za napájecí šňůru ani se nedotýkejte zástrčky vlhkýma 
   rukama. (Existuje nebezpečí zasažení elektrickým proudem nebo popálení.)

7. Kromě režimu pro masáž břicha nebo ručního režimu nepoužívejte výrobek vleže tváří dolů. 
   (Používáte-li výrobek vleže tváří dolů, nepoužívejte jej v blízkosti hrudního koše, ale pouze na břiše.)

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, postupujte důsledně dle uvedených pokynů.

Dbejte opatrnosti, aby nedošlo k popálení v důsledku nesprávného použití.

Nejméně příznivými provozními podmínkami je použití termální a masážní funkce 
současně při zatížení hlavní matrace a přídavné části 135 kg.

Nejméně příznivé provozní podmínky
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Výstraha
Aby nedošlo k úrazům v důsledku popálení, požáru a elektrického proudu, musí 
být výrobek připojen do elektrické zásuvky s uzemněním. Před použitím výrobku 
se seznamte se způsobem zapojení do zásuvky.

1. Výrobek používejte jen tehdy, je-li v mechanicky kompletním stavu. 
   (Při použití poškozených výrobků existuje možnost úrazu nebo popálení)

2. Jestliže jste ukončili používání výrobku nebo není-li výrobek dlouho používán, odpojte jej ze zásuvky.

3. Kromě ochranného potahu externího projektoru dodávaného naší společností nepokládejte navrch 
    výrobku jiné předměty nebo látky, které mohou způsobit požár (např. vlákenné výrobky, pokrývky, atd.) 
   (Přehřátí může způsobit požár a úraz elektrickým proudem.)

4. Používají-li tento výrobek invalidní osoby nebo děti, musejí být pod dohledem opatrovníka.
*Výstraha! Dbejte, aby děti neměly přístup do míst, kde je tento výrobek instalován.
*Výstraha! Dbejte, aby děti na lehátku neskákaly.

5. Nepoužívejte výrobek, je-li ve stavu uvedeném níže. Zavolejte prosím na zákaznické centrum a 
   vyžádejte si prohlídku nebo poprodejní servis.
- Spadl-li výrobek na zem nebo je poškozen
- Je-li výrobek vlhký
- Je-li poškozen napájecí kabel nebo tlačítko napájení. 
   (Existuje nebezpečí zasažení elektrickým proudem nebo požáru.)

6. Dbejte, aby napájecí kabel nebyl blízko elektrických topidel nebo ohřívačů.

7. Tento výrobek je určen výlučně pro použití v místnosti. Nepoužívejte jej ve venkovním prostředí.

8. Nepoužívejte výrobek tam, kde se v ovzduší vyskytují cizí látky, nebo v místech, kde se manipuluje s kyslíkem.

9. Před použitím výrobku nebo během jeho používání nepoužívejte ani si neaplikujte výrobky pro péči o 
   pleť, kosmetické nebo léčebné výrobky.

10. Dbejte opatrnosti v případě vyhřívaných povrchů. (Mohou způsobit těžké popáleniny)

11. Nepoužívejte externí projektor na částech těla s nízkým stupněm citlivosti nebo se sníženou prokrveností
     (Zbytkové teplo z výrobku může být nebezpečné pro děti nebo osoby ve špatném zdravotním stavu.)

12. Na zařízení nespěte.

13. Výrobek sami nedemontujte, neopravujte ani nijak neupravujte. V případě nutnosti opravy volejte 
     prosím zákaznické centrum. (Existuje nebezpečí zasažení elektrickým proudem, požáru, zranění a popálení.)

14. 

Upozornění
1. Při použití interního projektoru tělo nepřetáčejte a používejte jej v napřímené poloze.

2. Je-li výrobek nastaven na vysoké teploty, existuje riziko popálení, a proto nastavte teplotu projektoru na 
   optimální úroveň. (V závislosti na fyzické konstituci nebo tloušťce kůže používejte výrobek při optimální teplotě.)

3. Osoby s citlivou pokožkou musí používat výrobek při nižších teplotách. (Existuje nebezpečí popálení.)

4. Děti, osoby, které nedokáží samy kontrolovat teplotu, a osoby se slabou senzitivní pokožkou musí dbát 
   opatrnosti, používají-li výrobek po delší dobu,a  to i tehdy, je-li nastaven na nízkou teplotu, protože existuje
   riziko popálení. (Výstraha! Výrobek prosím používejte oblečeni.)

5. Vyskytnou-li se během používání výrobku jakékoliv abnormální symptomy, musíte se před jeho dalším 
   použitím poradit s lékařem.

6. Neohýbejte silou napájecí kabel nebo vnější kabeláž. (Existuje nebezpečí zasažení elektrickým proudem a požáru.)

7. Nepokládejte na tento výrobek hořlavé předměty (svíčky, cigarety a alkohol), předměty obsahující vodu, 
   težké nebo ostré předměty. (Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem a poškození výrobku.)

8. Při lehání si na výrobek nebo slézání z něj dbejte na nebezpečí pádu.

9. Používejte výrobek podle návodu k použití a dodržujte doby a způsoby uvedené v návodu. 
   (Používejte 1~2 krát denně.)

10. Nepoužívejte externí projektor na jedné části těla déle než 2~3 minuty. (Po 2~3 minutách je třeba 
     projektor přesunout na jinou část těla.)

11. Nezacházejte s výrobkem silou.

12. Neházejte dálkovým ovladačem a neotáčejte ani nekruťte připojovacím kabelem. 
     (Mohlo by dojít k úrazu a poruše zařízení.)

13. Přemisťujete-li výrobek nebo skladujete-li jej, dejte pozor, abyste jej neupustili. 
     (Mohlo by dojít k úrazu a poruše zařízení.)

14. Zařízení má vyhřívaný povrch. Osoby citlivé na teplo musí dbát opatrnosti při jeho používání.
    - Nedostatečný krevní oběh, slabé prokrvení nohou nebo srdeční choroby
    - Bolest bez zjištěné příčiny

15. Na výrobku neskákejte. (Mohlo by dojít k úrazu a poruše zařízení.)

16. Automatický termální masážní přístroj je určen pro svalovou relaxační terapii pomocí prohřívání a 
     uvolňující masáže v místě aplikace
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Tento výrobek musí být připojen k uzemnění.
Uzemnění snižuje odpor vůči elektrickému proudu v případě, že dojde k jakékoli závadě 
nebo poruše, které by mohly způsobit zasažení elektrickým proudem a poškození. Na 
výrobku jsou vodiče a elektrické vývody, kde se nachází síťový kabel. Instalace síťového 
kabelu byla provedena v souladu s místními zákony; musí být tudíž připojen do elektrické 
zásuvky.

Zkontrolujte připojení výrobku do sítě. 
(Nesprávné připojení může způsobit zasažení elektrickým proudem a poškození.)

Máte-li podezření, že je nějaký problém se síťovým kabelem nebo 
místem připojení do sítě, požádejte elektrikáře nebo servisního 
pracovníka, aby provedli kontrolu. Tento výrobek je určen pro napětí 
220-240V~ a instalace elektrické zásuvky je provedena tak, jak je 
vyobrazeno na obrázku vpravo. Síťový kabel zapojte do zásuvky, která 
vypadá tak, jako na obrázku. U tohoto výrobku se nepoužívá adaptér.

Oznámení pro uživatele

Toto zařízení je v souladu s článkem 15 předpisů FCC. Jeho používání je omezeno 
následujícími dvěma podmínkami: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, 
a (2) toto zařízení musí přijímat veškeré rušení, včetně toho, které by mohlo mít 
nežádoucí účinky na jeho provoz.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno podle požadavků na digitální zařízení třídy B, jejichž 
limity splňuje v rámci článku 15 předpisů FCC. Limity uvedené v těchto předpisech představují 
přiměřenou míru ochrany osob proti škodlivému rušení v obytném prostředí. Tento přístroj vytváří, 
využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii. Je třeba ho používat v souladu s návodem k 
obsluze, jinak může způsobovat škodlivé rušení radiokomunikační techniky.
Nelze však zaručit, že nedojde k rušení u konkrétní instalace, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, 
přičemž v takovém případě uživateli doporučujeme, aby se pokusil rušení odstranit pomocí těchto kroků:
- Otočte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a rádiovým nebo televizním přijímačem.
- Zapojte přístroj do jiné zásuvky nebo do jiného okruhu, než do kterého je zapojen rádiový 
  nebo televizní přijímač.

Upozornění

- Změny nebo úpravy na přístroji, které nebyly výslovně schváleny výrobcem, by 
  mohly vést k zániku oprávnění uživatele k používání přístroje.

※ Důležité informace o symptomech

V některých případech se může vyskytnout tzv. „prvotní agravace“. Tato prvotní agravace se může před 
žádoucí léčbou projevit subjektivním nárůstem symptomů. Účinky prvotní agravace jsou známy také z jiných 
způsobů léčby (např. homeopatická věda), kde je definována jako léčivá reakce a/nebo uvolnění blokací.  
Případná prvotní agravace není vylučujícím kritériem pro aplikaci výrobku.
V případě značných bolestí souvisejících s dřívějším onemocněním páteře, výrazné hypertenze, kardiovaskulárních 
nemocí nebo mrákotných stavů prosím nejprve omezte intenzitu používání výrobku (doba trvání a teplota).
V případech, kdy prvotní zhoršení vede ke značné soustavné bolesti, prosím léčbu přerušte a poraďte se 
okamžitě s lékařem o tom, zda a za jakých podmínek lze v léčbě pokračovat nebo zda léčbu ukončit.

Důležité bezpečnostní pokyny

Více než 10 stupňůVíce než 10 stupňů

17. Použití zástrčky pro USA: pouze pro 120V, typ 5-15P.

Pozor: Zajistěte, aby byl použit správný síťový kabel, požadovaný ve vaší oblasti.
Tento spotřebič má univerzální napájecí zdroj, umožňující provoz v oblastech s potenciálem
100 – 120V AC i 200 – 240 V AC (uživatel nemusí provádět žádné nastavení)

19. Nedotýkejte se současně konektorů projektoru nebo konektorů ovládání a pacienta.

18. Použijte správný síťový kabel se správným typem zástrčkového adaptéru.

Má-li napájecí zdroj potenciál 120 V AC, použijte síťový kabel určený pro nemocniční prostředí se 
zástrčkou typu NEMA 5-15, s označením pro 125 V AC se schválením UL a C-UL. 
Má-li napájecí zdroj potenciál 240 V AC, použijte zástrčkový adaptér dvojitého typu (s čepelí ve 
tvaru T) se síťovým kabelem s ochranným zemnícím vodičem, splňující bezpečnostní předpisy 
příslušné evropské země.

20. Aby nedošlo k úrazu v důsledku překlopení, uveďte výrobek před přesunem do následující   
     nakloněné polohy. 
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Máte-li podezření, že je nějaký problém se síťovým kabelem nebo 
místem připojení do sítě, požádejte elektrikáře nebo servisního 
pracovníka, aby provedli kontrolu. Tento výrobek je určen pro napětí 
220-240V~ a instalace elektrické zásuvky je provedena tak, jak je 
vyobrazeno na obrázku vpravo. Síťový kabel zapojte do zásuvky, která 
vypadá tak, jako na obrázku. U tohoto výrobku se nepoužívá adaptér.

Oznámení pro uživatele

Toto zařízení je v souladu s článkem 15 předpisů FCC. Jeho používání je omezeno 
následujícími dvěma podmínkami: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, 
a (2) toto zařízení musí přijímat veškeré rušení, včetně toho, které by mohlo mít 
nežádoucí účinky na jeho provoz.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno podle požadavků na digitální zařízení třídy B, jejichž 
limity splňuje v rámci článku 15 předpisů FCC. Limity uvedené v těchto předpisech představují 
přiměřenou míru ochrany osob proti škodlivému rušení v obytném prostředí. Tento přístroj vytváří, 
využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii. Je třeba ho používat v souladu s návodem k 
obsluze, jinak může způsobovat škodlivé rušení radiokomunikační techniky.
Nelze však zaručit, že nedojde k rušení u konkrétní instalace, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, 
přičemž v takovém případě uživateli doporučujeme, aby se pokusil rušení odstranit pomocí těchto kroků:
- Otočte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a rádiovým nebo televizním přijímačem.
- Zapojte přístroj do jiné zásuvky nebo do jiného okruhu, než do kterého je zapojen rádiový 
  nebo televizní přijímač.

Upozornění

- Změny nebo úpravy na přístroji, které nebyly výslovně schváleny výrobcem, by 
  mohly vést k zániku oprávnění uživatele k používání přístroje.

※ Důležité informace o symptomech

V některých případech se může vyskytnout tzv. „prvotní agravace“. Tato prvotní agravace se může před 
žádoucí léčbou projevit subjektivním nárůstem symptomů. Účinky prvotní agravace jsou známy také z jiných 
způsobů léčby (např. homeopatická věda), kde je definována jako léčivá reakce a/nebo uvolnění blokací.  
Případná prvotní agravace není vylučujícím kritériem pro aplikaci výrobku.
V případě značných bolestí souvisejících s dřívějším onemocněním páteře, výrazné hypertenze, kardiovaskulárních 
nemocí nebo mrákotných stavů prosím nejprve omezte intenzitu používání výrobku (doba trvání a teplota).
V případech, kdy prvotní zhoršení vede ke značné soustavné bolesti, prosím léčbu přerušte a poraďte se 
okamžitě s lékařem o tom, zda a za jakých podmínek lze v léčbě pokračovat nebo zda léčbu ukončit.

Důležité bezpečnostní pokyny

Více než 10 stupňůVíce než 10 stupňů

17. Použití zástrčky pro USA: pouze pro 120V, typ 5-15P.

Pozor: Zajistěte, aby byl použit správný síťový kabel, požadovaný ve vaší oblasti.
Tento spotřebič má univerzální napájecí zdroj, umožňující provoz v oblastech s potenciálem
100 – 120V AC i 200 – 240 V AC (uživatel nemusí provádět žádné nastavení)

19. Nedotýkejte se současně konektorů projektoru nebo konektorů ovládání a pacienta.

18. Použijte správný síťový kabel se správným typem zástrčkového adaptéru.

Má-li napájecí zdroj potenciál 120 V AC, použijte síťový kabel určený pro nemocniční prostředí se 
zástrčkou typu NEMA 5-15, s označením pro 125 V AC se schválením UL a C-UL. 
Má-li napájecí zdroj potenciál 240 V AC, použijte zástrčkový adaptér dvojitého typu (s čepelí ve 
tvaru T) se síťovým kabelem s ochranným zemnícím vodičem, splňující bezpečnostní předpisy 
příslušné evropské země.

20. Aby nedošlo k úrazu v důsledku překlopení, uveďte výrobek před přesunem do následující   
     nakloněné polohy. 
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2. Názvy jednotlivých částí

Ⅰ. Představení výrobku 07

1. Kontrola součástí výrobku

2. Kontrola před sestavením výrobku

3. Sestavení

4. Kontrola po sestavení

Ⅱ. Instalace a příprava 11

1. Popis ovládání

2. Jak používat ovládání

3. Jak výrobek používat (dle režimu)

4. Jak výrobek přemisťovat

Ⅲ. Používání výrobku 17

1. Vlastní kontrola

2. Způsoby manipulace a skladování

3. Kontrola před žádostí o podporu/servisní zásah

4. Chybová hlášení na ovládání

5. Specifikace výrobku

6. Záruka na výrobek

Ⅳ. Manipulace s výrobkem a záležitosti vyžadující pozornost 31

- Nebezpečí 
- Výstraha
- Upozornění
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Ⅴ. Servisní příručka 39
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Česky

1. Charakteristika výrobku

8

2. Názvy jednotlivých částí

9

1. Estetický vzhled, přehledné provedení

   Příjemné na pohled a uživatelsky jednoduché vnější provedení se skvěle hodí 
   do každého interiéru. Skládací provedení pomocné matrace vyžaduje minimum 
   místa a je uživatelsky pohodlné.

3.  Instalovaná kolečka pro snadné přemisťování

   Není-li výrobek používán, lze jej jednoduše přemístit a uložit pomocí koleček 
   instalovaných pod výrobkem.

4.  Různé stimulační programy

 Různé stimulační programy vycházející z koncepce alternativní medicíny umožňují 
 uživatelům zvolit si programy, které budou nejlépe vyhovovat jejich potřebám.

    

5.  Úzké, jednoduché ovládání

    Úzké a lehké ovládání je opatřeno funkčními tlačítky ve formě symbolů
    pro ještě pohodlnější obsluhu zařízení a jednodušší manipulaci. Navíc s typově 
    přijatelným provedením hlavního lehátka je riziko ztráty minimální.

   

6. Externí projektor (3-bodový) v balení

    Externí projektor, který lze používat za provozu tohoto masážního zařízení, 
    je dodáván jako základní součást; uživatelé jej mohou použít na břicho, ramena, 
    paže, nohy a jiné části těla

2. Funkce tělesného snímání
    Nová funkce tělesného snímání automaticky změří délku páteře uživatele a 
    nabízí optimální provedení masáže podle potřeby uživatele.

*Čidlo pro detekci otevření přídavné části: Detekuje, že je přídavná část otevřena. Je-li čidlo 
  odděleno od hlavní části (zvednete-li nebo zavřete-li přídavnou část), nefunguje.

Rukojeť

Externí projektor
(3-bodový) (Použitý díl)

Konektor pro 
ovládání

Konektor pro
externí projektor

Ovládání

Bezpečnostní západka

Přídavný rám

Ovládání

Interní
projektor

Čidlo pro detekci otevření 
přídavné části

Matrace hlavního 
lehátka (Použitý díl)

Přídavná část

Svrchní látka

Pojízdná kolečka
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Poznámky

11

Ⅱ. Instalace a 
     příprava

1. Kontrola součástí výrobku

2. Kontrola před sestavením výrobku

3. Sestavení

4. Kontrola po sestavení
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Česky

Česky

1. Zařízení sestavujte na rovném povrchu, aby nedošlo k poškození výrobku.

2. Zařízení nesestavujte v příliš vlhkém nebo silně prašném prostředí. 
   (Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.)

3. Zařízení sestavujte ve stanoveném pořadí.

5. Dbejte, aby výrobek nespadl na zem, ani s ním nezacházejte za použití síly. 
   (Mohlo by tím dojít k jeho poruše.)

4. Při instalaci se ujistěte, že je k dispozici jmenovité napětí 100-240V~ 
   (Aby nedošlo k poškození elektrických obvodů nebo k požáru.)

6. Nepoužívejte poškozené síťové kabely, zástrčky nebo staré zásuvky.

7. Zařízení musíte připojit k elektrické zásuvce s přípojnou svorkou. 
   (Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.)

1. Kontrola součástí výrobku

12

2. Kontrola součástí výrobku

13

1

2

3

4

5

6

7

8

Externí projektor (3-bodový)
Snadno použitelné pro tělesné partie jako např. břicho, ramena, 
paže, nohy atd. Lze ho použít současně s hlavní jednotkou nebo 
jej mohou sdílet dva uživatelé.

Potah externího projektoru
Lze jej nasadit na externí projektor.

Ovládání
Jednoduchá obsluha a kontrola stavu výrobku.

Zadní štítek ovládání
Popisuje rozložení tlačítek ovládání a lze jej připevnit 
na zadní část ovládání.

Síťový kabel
Připojuje se k hlavní matraci a zapojuje se do elektrické zásuvky.

Uživatelská příručka
Informace o tom, jak výrobek používat.

Svrchní látka
Chrání výrobek před znečištěním a slouží jako prevence popálení. 
(Lze ji snadno vyprat, protože je snímatelná.)

1 2

Kabel ovládání
 Chcete-li používat ovládání, připojte ho k hlavnímu zařízení.
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Česky

Česky

3. Sestavení

14

3. Sestavení

15

5

부속품

Vyjměte výrobek a jeho součásti z krabice. 1

Otevřete výrobek pomocí přídavného rámu.3

Řádně připevněte svrchní látku, ovládání a externí projektor.4

Ovládání Externí 
projektor

2 Položte výrobek na rovný povrch a odemkněte bezpečnostní západku.

Je-li síťový kabel připojován zatímco je síťový vypínač v poloze „On“, 

mohlo by dojít k mechanickému poškození.Upozor
nění

Připojte síťový kabel k hlavnímu tělesu a zapojte jej do elektrické zásuvky

Nedotýkejte se kolíku konektoru. 
(Mohlo by dojít k úrazu nebo mechanickému poškození.)Výstraha

Příslušenství

1 2

Dbejte, abyste si při otevírání výrobku neskřípli žádnou část svého těla. (Hrozí nebezpečí úrazu.)

Upozor
nění

Přídavný rám nelze z bezpečnostních důvodů otevřít lehce.

Přístroj používejte pouze tehdy, je-li podpěra vyklopena do maximální možné polohy, ve které je
mezi ní a tělem přístroje úhel 90°.
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Česky

Česky

Zapněte zařízení na boku hlavní matrace. 
(Vypněte napájení, není-li výrobek používán.)2

1

3 Stiskněte tlačítko "Power" na ovládání a přesvědčte se, 
zda se rozsvítil displej.

4. Kontrola po sestavení

16

1. Před připojením síťového kabelu připojte nejprve ovládání.
2. Při používání výrobku nastavte vhodnou teplotu dle požadavku uživatele.
3. Po použití výrobku vypněte napájení na ovládání a poté vypněte 
   hlavní zařízení.

1. Popis ovládání

2. Jak používat ovládání

3. Jak výrobek používat (dle režimu)

4. Jak výrobek přemisťovat

Ⅲ. Používání 
     výrobku

17

1 2

*Popis displeje ovládání 
  je uveden na straně 19.

Přídavnou část zcela rozložte . 
(Dokud nerozložíte přídavnou část, nebude ovládání fungovat.)

Upozor
nění

1 2
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2. Jak používat ovládání

3. Jak výrobek používat (dle režimu)

4. Jak výrobek přemisťovat

Ⅲ. Používání 
     výrobku

17

1 2

*Popis displeje ovládání 
  je uveden na straně 19.

Přídavnou část zcela rozložte . 
(Dokud nerozložíte přídavnou část, nebude ovládání fungovat.)

Upozor
nění

1 2



Česky

Česky

1 2

18

2. Jak používat ovládání1. Popis ovládání

19

 Zapnutí ovládání

1. Zkontrolujte stav připojení zařízení a stiskněte tlačítko "Power" 
   na ovládání.

    - Zapněte ovládání po otevření přídavné části.

    - Chcete-li vypnout ovládání, stiskněte jej po dobu 2~3 sekund.

2. Zkontrolujte displej ovládání.
   - Externí projektor se zobrazí pouze tehdy, je-li připojen.

   - Zobrazí se aktuální teplota a pohotovostní stav.

   - Postup volby režimu je popsán na straně 21~26.

   - Informace o způsobu nastavení teploty jsou uvedeny na straně 20.

3.  Zvolte režim, který chcete použít.

Tlačítko poloautomatického
režimu

Tlačítko pro výběr 
interního/externího
projektoru

Tlačítko napájení

Symbol 
poloautomatického

režimu

Symbol manuálního
režimu

Symbol polohy
interního projektoru

Tlačítko automatického
režimu (Mode A)

Symbol teploty
interního projektoru

Symbol teploty
externího projektoru

Symbol režimu

Tlačítko volby režimu 1
(Mode 2)

Tlačítko volby 
režimu 2 (Mode 2)

Tlačítko    volby 
režimu 2 (Mode 2)

Tlačítko Up/Down
Tlačítko manuálního 
režimu (Manual Mode)

1 2

1 2



Česky

Česky

1 2
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 Zapnutí ovládání

1. Zkontrolujte stav připojení zařízení a stiskněte tlačítko "Power" 
   na ovládání.

    - Zapněte ovládání po otevření přídavné části.
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   - Postup volby režimu je popsán na straně 21~26.

   - Informace o způsobu nastavení teploty jsou uvedeny na straně 20.

3.  Zvolte režim, který chcete použít.
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režimu

Tlačítko pro výběr 
interního/externího
projektoru

Tlačítko napájení

Symbol 
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režimu
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Symbol polohy
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Symbol režimu

Tlačítko volby režimu 1
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1 2

1 2



Česky

Česky

2. Jak používat ovládání

20

 Nastavení teploty

Teplotu interního projektoru a externího projektoru lze nastavovat během používání režimu.

 Automatický režim (Mode A) 

3. Jak používat ovládání

21

(Doba trvání režimu: přibližně 36 minut a 30 sekund)

1.  Zapněte napájení na ovládání a zkontrolujte displej.
 

  - Na displeji režimu se zobrazí “A”

  - Chcete-li změnit režim, stiskněte jednou tlačítko požadovaného 

    režimu v 5-ti sekundovém pohotovostním stavu po stisku 

    tlačítka režimu.

2.  Vyberte režim stisknutím tlačítka automatického režimu
    (Mode A).

3. Režim je zahájen automaticky a je spuštěna funkce 
   tělesného snímání. Zaujměte správnou polohu těla.   
   - Pohnete-li interním projektorem, objeví se na displeji symbol pohybujícího projektoru.

   - Během rozpoznávání těla začne blikat symbol polohy interního projektoru.

1.  Zkontrolujte aktuální teplotu.

2. Stiskněte tlačítko teploty a nastavte teplotu na 
   požadovanou úroveň pomocí tlačítka Up/Down.
   - Teplotu lze nastavovat po 1℃.

    - Nestisknete-li tlačítko po dobu 5 sekund v pohotovostním stavu teploty, 

      bude teplota po dokončení nastavení převedena na aktuální úroveň.

3.  Na displeji ovládání zkontrolujte změněnou 
    hodnotu teploty.   

     - Nestisknete-li tlačítko pro nastavení po změnění teploty stiskem tlačítka teploty 

       interního/externího projektoru, bude teplota poté, co se displej teploty rozbliká po 

       dobu přibližně 5-ti sekund, převedena na aktuální úroveň.

   - Stisknete-li tlačítko pro výběr interního/externího projektoru, začne displej pro 

     nastavení teploty blikat za doprovodu zvukové signalizace.  

     (Teplota je v pohotovostním stavu.)

Jedno stisknutí (volba teploty interního projektoru)

Opakované stisknutí (volba teploty externího projektoru)

Interní projektor

30℃~60℃30℃~65℃

Externí projektor

   - Externí projektor se zobrazí pouze tehdy, je-li připojen.

   - Zobrazí se aktuální teplota a pohotovostní stav.

1 2 1 2

1

2
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2. Jak používat ovládání
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Teplotu interního projektoru a externího projektoru lze nastavovat během používání režimu.

 Automatický režim (Mode A) 

3. Jak používat ovládání

21

(Doba trvání režimu: přibližně 36 minut a 30 sekund)

1.  Zapněte napájení na ovládání a zkontrolujte displej.
 

  - Na displeji režimu se zobrazí “A”

  - Chcete-li změnit režim, stiskněte jednou tlačítko požadovaného 

    režimu v 5-ti sekundovém pohotovostním stavu po stisku 

    tlačítka režimu.

2.  Vyberte režim stisknutím tlačítka automatického režimu
    (Mode A).

3. Režim je zahájen automaticky a je spuštěna funkce 
   tělesného snímání. Zaujměte správnou polohu těla.   
   - Pohnete-li interním projektorem, objeví se na displeji symbol pohybujícího projektoru.

   - Během rozpoznávání těla začne blikat symbol polohy interního projektoru.

1.  Zkontrolujte aktuální teplotu.

2. Stiskněte tlačítko teploty a nastavte teplotu na 
   požadovanou úroveň pomocí tlačítka Up/Down.
   - Teplotu lze nastavovat po 1℃.

    - Nestisknete-li tlačítko po dobu 5 sekund v pohotovostním stavu teploty, 

      bude teplota po dokončení nastavení převedena na aktuální úroveň.

3.  Na displeji ovládání zkontrolujte změněnou 
    hodnotu teploty.   

     - Nestisknete-li tlačítko pro nastavení po změnění teploty stiskem tlačítka teploty 

       interního/externího projektoru, bude teplota poté, co se displej teploty rozbliká po 

       dobu přibližně 5-ti sekund, převedena na aktuální úroveň.

   - Stisknete-li tlačítko pro výběr interního/externího projektoru, začne displej pro 

     nastavení teploty blikat za doprovodu zvukové signalizace.  

     (Teplota je v pohotovostním stavu.)

Jedno stisknutí (volba teploty interního projektoru)

Opakované stisknutí (volba teploty externího projektoru)

Interní projektor

30℃~60℃30℃~65℃

Externí projektor

   - Externí projektor se zobrazí pouze tehdy, je-li připojen.

   - Zobrazí se aktuální teplota a pohotovostní stav.

1 2 1 2

1

2



Česky

Česky

 Automatický režim (Mode 1) 

3. Jak výrobek používat (dle režimu)

22

1. Zapněte napájení na ovládání a zkontrolujte displej.

   - Na displeji režimu se zobrazí “1”

   - Chcete-li změnit režim, stiskněte jednou tlačítko požadovaného režimu v 5-ti sekundovém

     pohotovostním stavu po stisku tlačítka režimu.

2. Vyberte režim stisknutím tlačítka automatického režimu (Mode A).
   - Na displeji režimu se zobrazí “2”

   - Chcete-li změnit režim, stiskněte jednou tlačítko požadovaného režimu v 5-ti sekundovém

     pohotovostním stavu po stisku tlačítka režimu.

2. Vyberte režim stisknutím tlačítka automatického režimu 2.

3. Režim je zahájen automaticky a je spuštěna funkce 
   tělesného snímání. Zaujměte správnou polohu těla.
   - Pohnete-li interním projektorem, objeví se na displeji symbol pohybujícího projektoru.

   - Během rozpoznávání těla začne blikat symbol polohy interního projektoru.

   - Pohnete-li interním projektorem, objeví se na displeji symbol pohybujícího projektoru.

   -  Během rozpoznávání těla začne blikat symbol polohy interního projektoru.

(Doba trvání režimu: přibližně 36 minut a 30 sekund)  Automatický režim (Mode 2) 

3. Jak výrobek používat (dle režimu)

23

1. Zapněte napájení na ovládání a zkontrolujte displej.

   

3. Režim je zahájen automaticky a je spuštěna funkce 
   tělesného snímání. Zaujměte správnou polohu těla.

(Doba trvání režimu: Přibližně 18 minut)

   - Externí projektor se zobrazí pouze tehdy, je-li připojen.

   - Zobrazí se aktuální teplota a pohotovostní stav.

   - Externí projektor se zobrazí pouze tehdy, je-li připojen.

   - Zobrazí se aktuální teplota a pohotovostní stav.

1 2 1 2



Česky

Česky

 Automatický režim (Mode 1) 

3. Jak výrobek používat (dle režimu)

22

1. Zapněte napájení na ovládání a zkontrolujte displej.

   - Na displeji režimu se zobrazí “1”

   - Chcete-li změnit režim, stiskněte jednou tlačítko požadovaného režimu v 5-ti sekundovém

     pohotovostním stavu po stisku tlačítka režimu.

2. Vyberte režim stisknutím tlačítka automatického režimu (Mode A).
   - Na displeji režimu se zobrazí “2”

   - Chcete-li změnit režim, stiskněte jednou tlačítko požadovaného režimu v 5-ti sekundovém

     pohotovostním stavu po stisku tlačítka režimu.

2. Vyberte režim stisknutím tlačítka automatického režimu 2.

3. Režim je zahájen automaticky a je spuštěna funkce 
   tělesného snímání. Zaujměte správnou polohu těla.
   - Pohnete-li interním projektorem, objeví se na displeji symbol pohybujícího projektoru.

   - Během rozpoznávání těla začne blikat symbol polohy interního projektoru.

   - Pohnete-li interním projektorem, objeví se na displeji symbol pohybujícího projektoru.

   -  Během rozpoznávání těla začne blikat symbol polohy interního projektoru.

(Doba trvání režimu: přibližně 36 minut a 30 sekund)  Automatický režim (Mode 2) 

3. Jak výrobek používat (dle režimu)

23

1. Zapněte napájení na ovládání a zkontrolujte displej.

   

3. Režim je zahájen automaticky a je spuštěna funkce 
   tělesného snímání. Zaujměte správnou polohu těla.

(Doba trvání režimu: Přibližně 18 minut)

   - Externí projektor se zobrazí pouze tehdy, je-li připojen.

   - Zobrazí se aktuální teplota a pohotovostní stav.

   - Externí projektor se zobrazí pouze tehdy, je-li připojen.

   - Zobrazí se aktuální teplota a pohotovostní stav.

1 2 1 2



Česky

Česky

 Poloautomatický režim   

3. Jak výrobek používat (dle režimu)

25

(Doba trvání režimu: Přibližně 18 minut)

1.  Zapněte napájení na ovládání a zkontrolujte displej.

   - Stisknete-li tlačítko pro výběr poloautomatického 

     režimu, začne displej poloautomatického režimu blikat 

     za doprovodu zvukové signalizace. 

   - Chcete-li změnit režim, stiskněte jednou tlačítko 

     požadovaného režimu v 5-ti sekundovém pohotovostním 

     stavu po stisku tlačítka režimu.

   

2. Stiskněte tlačítko poloautomatického režimu a přesuňte 
   interní projektory na požadovanou pozici

3. Režim bude automaticky vycentrován na označenou pozici.
   Zaujměte správnou polohu těla.   
   - Pohyb nahoru a dolů se začne zaměřovat na vybraný bod.

   - Pohnete-li interním projektorem, objeví se na displeji symbol pohybujícího projektoru.

24

  Režim 3~9 

3. Jak výrobek používat (dle režimu)

(Doba trvání režimu: přibližně 36 minut a 30 sekund)

1. Zapněte napájení na ovládání a zkontrolujte displej.

    - Na displeji režimu se zobrazí číslo režimu.

    - Chcete-li změnit režim, stiskněte jednou tlačítko požadovaného režimu v 5-ti sekundovém

      pohotovostním stavu po stisku tlačítka režimu.

   

2.  Vyberte režim stisknutím tlačítka    režimu (Modes 3~9).

3. Režim je zahájen automaticky a je spuštěna funkce 
   tělesného snímání. Zaujměte správnou polohu těla.
   - Pohnete-li interním projektorem, objeví se na displeji symbol pohybujícího projektoru.

   - Během rozpoznávání těla začne blikat symbol polohy interního projektoru.

Opakovaný stisk 

(sekvenční volba režimů 3~9)

   - Externí projektor se zobrazí pouze tehdy, je-li připojen.

   - Zobrazí se aktuální teplota a pohotovostní stav.

   - Externí projektor se zobrazí pouze tehdy, je-li připojen.

   - Zobrazí se aktuální teplota a pohotovostní stav.

1 21 2

2

  

1
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 Poloautomatický režim   

3. Jak výrobek používat (dle režimu)

25

(Doba trvání režimu: Přibližně 18 minut)
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   - Chcete-li změnit režim, stiskněte jednou tlačítko 

     požadovaného režimu v 5-ti sekundovém pohotovostním 

     stavu po stisku tlačítka režimu.

   

2. Stiskněte tlačítko poloautomatického režimu a přesuňte 
   interní projektory na požadovanou pozici

3. Režim bude automaticky vycentrován na označenou pozici.
   Zaujměte správnou polohu těla.   
   - Pohyb nahoru a dolů se začne zaměřovat na vybraný bod.

   - Pohnete-li interním projektorem, objeví se na displeji symbol pohybujícího projektoru.

24

  Režim 3~9 

3. Jak výrobek používat (dle režimu)

(Doba trvání režimu: přibližně 36 minut a 30 sekund)

1. Zapněte napájení na ovládání a zkontrolujte displej.

    - Na displeji režimu se zobrazí číslo režimu.

    - Chcete-li změnit režim, stiskněte jednou tlačítko požadovaného režimu v 5-ti sekundovém

      pohotovostním stavu po stisku tlačítka režimu.

   

2.  Vyberte režim stisknutím tlačítka    režimu (Modes 3~9).

3. Režim je zahájen automaticky a je spuštěna funkce 
   tělesného snímání. Zaujměte správnou polohu těla.
   - Pohnete-li interním projektorem, objeví se na displeji symbol pohybujícího projektoru.

   - Během rozpoznávání těla začne blikat symbol polohy interního projektoru.

Opakovaný stisk 

(sekvenční volba režimů 3~9)

   - Externí projektor se zobrazí pouze tehdy, je-li připojen.

   - Zobrazí se aktuální teplota a pohotovostní stav.

   - Externí projektor se zobrazí pouze tehdy, je-li připojen.

   - Zobrazí se aktuální teplota a pohotovostní stav.

1 21 2

2

  

1



Česky

Česky
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 Manuální režim 

3. Jak výrobek používat (dle režimu)

(Doba trvání režimu: Přibližně 60 minut)

1. Zapněte napájení na ovládání a zkontrolujte displej.

     - Stisknete-li tlačítko pro výběr manuálního režimu, začne displej 

        manuálního režimu blikat za doprovodu zvukové signalizace. 

     - Chcete-li změnit režim, stiskněte požadované tlačítko režimu; 

        ke změně režimu dojde okamžitě.

   

2. Stiskněte tlačítko manuálního režimu a přesuňte interní 
   projektory na požadovanou pozici.

3. Termální stimulace bude zahájena od označené pozice.
   Zaujměte správnou polohu těla.
   - Pohnete-li interním projektorem, objeví se na displeji symbol pohybujícího projektoru.

   - Projektor se po určité době (5 minut) pohne, aby nedošlo k popálení.

3. Jak výrobek používat (dle režimu)

1

2

   - Externí projektor se zobrazí pouze tehdy, je-li připojen.

   - Zobrazí se aktuální teplota a pohotovostní stav.

* Způsoby masáže lze upravit v závislosti na výšce uživatele.
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Režim 1

Režim 2 Režim 3

Skenování 

Termální akupresura (60 sekund)

2 minuty Pohotovostní 
režim (přechod na břicho)
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Páteř 1

Křížová krajina 3

Křížová krajina 1

Krajina bederní 2

Hrudní obratel 2

10 sekund 
Pohotovostní režim

Páteř 1

Křížová krajina 3

Křížová krajina 1

Krajina bederní 2

Hrudní obratel 2

10 sekund 
Pohotovostní režim

Páteř 1

Křížová krajina 3

Křížová krajina 1

Krajina bederní 2

Hrudní obratel 2

10 sekund 
Pohotovostní režim

Termální akupresura (100 sekund)

(Doba trvání režimu: přibližně 36 minut a 30 sekund) (Doba trvání režimu: Přibližně 36 minut a 30 sekund) 

(Doba trvání režimu: přibližně 36 minut a 30 sekund)(Doba trvání režimu: Přibližně 18 minut)

Režim A

Průběh režimu
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Páteř 1

Křížová krajina 3

Křížová krajina 1

Krajina bederní 2

Hrudní obratel 2

10 sekund 
Pohotovostní režim

60 sekund Pohotovostní
režim (přechod na břicho)

: Graf masáže, která následuje
  po termální akupresuře.

* Ve všech programech následuje po termální akupresuře masáž 
  (viz. horní graf), při které se vnitřní projektor pohybuje nahoru a
  dolů a pak se zastavuje v bodech termální masáže. (S výjimkou 
  Programu 1, Programu 2 a Poloautomatického režimu)



Česky

Česky
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 Manuální režim 

3. Jak výrobek používat (dle režimu)

(Doba trvání režimu: Přibližně 60 minut)

1. Zapněte napájení na ovládání a zkontrolujte displej.

     - Stisknete-li tlačítko pro výběr manuálního režimu, začne displej 

        manuálního režimu blikat za doprovodu zvukové signalizace. 

     - Chcete-li změnit režim, stiskněte požadované tlačítko režimu; 

        ke změně režimu dojde okamžitě.

   

2. Stiskněte tlačítko manuálního režimu a přesuňte interní 
   projektory na požadovanou pozici.

3. Termální stimulace bude zahájena od označené pozice.
   Zaujměte správnou polohu těla.
   - Pohnete-li interním projektorem, objeví se na displeji symbol pohybujícího projektoru.

   - Projektor se po určité době (5 minut) pohne, aby nedošlo k popálení.

3. Jak výrobek používat (dle režimu)

1

2

   - Externí projektor se zobrazí pouze tehdy, je-li připojen.

   - Zobrazí se aktuální teplota a pohotovostní stav.

* Způsoby masáže lze upravit v závislosti na výšce uživatele.
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Termální akupresura (60 sekund)
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(Doba trvání režimu: přibližně 36 minut a 30 sekund) (Doba trvání režimu: Přibližně 36 minut a 30 sekund) 

(Doba trvání režimu: přibližně 36 minut a 30 sekund)(Doba trvání režimu: Přibližně 18 minut)

Režim A

Průběh režimu
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: Graf masáže, která následuje
  po termální akupresuře.

* Ve všech programech následuje po termální akupresuře masáž 
  (viz. horní graf), při které se vnitřní projektor pohybuje nahoru a
  dolů a pak se zastavuje v bodech termální masáže. (S výjimkou 
  Programu 1, Programu 2 a Poloautomatického režimu)
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Průběh režimu Skenování

Termální akupresura (60 sekund)

(Doba trvání režimu: Přibližně 18 minut)
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※ Uživatelé si mohou polohu upravit.

Masáž je v dané oblasti opakována. Tato oblast závisí na konečné pozici interních projektorů.

Průběh režimu
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4. Jak výrobek přemisťovat

Upozor
nění

Přemisťujete-li výrobek nebo skladujete-li jej, dbejte, abyste jej neupustili. 
(Hrozí nebezpečí úrazu a poškození zařízení.)

Upozor
nění

 Dbejte, aby se žádná část Vašeho těla nedostala při uzavírání výrobku dovnitř. 
 (Hrozí nebezpečí úrazu.)

Uchopte rukojeť a přesuňte výrobek pomocí koleček.2

Uzavřete výrobek pomocí přídavného rámu a uzamkněte bezpečnostní západku.1

1. Vlastní kontrola

2. Způsoby manipulace a skladování

3. Kontrola před žádostí o podporu/servisní zásah

4. Chybová hlášení na ovládání

5. Specifikace výrobku

6. Záruka na výrobek

Ⅳ. Manipulace s výrobkem a
     záležitosti vyžadující pozornost
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1. Vlastní kontrola

32

2. Způsoby manipulace a skladování

33

1.  Je síťový kabel připojen do elektrické zásuvky?

2.  Zkontrolovali jste, zda je tlačítko napájení na hlavním zařízení v poloze „ON“?

3.  Je zobrazena teplota na ovládání je-li tlačítko napájení na 

    ovládání v poloze „ON“?

4.  Zkontrolovali jste, zda je teplota projektoru nastavena na správnou úroveň?

5.  Není na vnější části zařízení vidět něco neobvyklého?

6.  Zkontrolovali jste, zda nedošlo k poškození krytu externího projektoru?

1. Zkontrolovali jste, zda došlo k vypnutí všech displejů (poloha „OFF”), 

   je-li napájení ovládání v poloze „OFF”?

2. Zkontrolovali jste, zda je tlačítko napájení na hlavním zařízení v poloze „ON“?

3. Je síťový kabel odpojen z elektrické zásuvky?

  Co kontrolovat před použitím

 Co kontrolovat po použití

1. Svrchní materiál je výrobek na bázi ropy. Proto je nezbytné, aby nebyla vystavena 
   působení organických rozpouštědel jako např. aceton, inkoust z kuličkových per, benzín, 
   pot, pěnová tužidla, spreje apod.

2. Dojde-li k přímému kontaktu s hlavou či pokožkou, otřete ji suchým hadříkem.

3. Dojde-li ke kontaktu s kosmetickými výrobky nebo těkavými emulzemi, které působí 
   delší dobu, může dojít k odlupování povrchu. Proto povrch co nejdříve otřete suchým 
   hadříkem.

4. Při praní svrchní látky používejte neutrální prací přípravky a perte ji samostatně v ruce.

5. Dojde-li ke kontaktu s horkými předměty nebo teplem, koženka se zkroutí. Dbejte 
   proto opatrnosti.

6. Chraňte výrobek před přímým slunečním světlem nebo vlhkostí. 
   (Mohl by vyblednout nebo se předčasně opotřebovat.)

7. Výrobek skladujte při pokojové teplotě.

8. Nenechávejte přístroj volně stát v prostoru. (Při pádu by se mohl poškodit.)  
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3. Kontrola před žádostí o podporu/
   servisní zásah

4. Chybová hlášení na ovládání

V případě chyby během provozu se na displeji ovládání zobrazí 
následující hlášení:

Po kontrole chybových hlášení kontaktujte centrum zákaznické podpory.

Symbol Význam

E1
Je-li teplota interního projektoru vyšší než 75℃, objeví se na displeji 
teploty interního projektu chybové hlášení „E1“ a veškerý provoz 
výrobku je přerušen.

Je-li teplota externího projektoru vyšší než 75℃, objeví se na displeji 
teploty externího projektu chybové hlášení „E2“ a veškerý provoz 
výrobku je přerušen.

Dojde-li k přetížení motoru a je detekován abnormální proud, objeví 
se na displeji automatického režimu chybové hlášení „E“ a veškerý 
provoz výrobku je přerušen.

Není-li možná normální komunikace mezi ovládáním a 
hlavním zařízením, objeví se na displeji automatického režimu 
chybové hlášení „C“ a veškerý provoz výrobku je přerušen.

Hlášení se objeví, je-li vadný koncový spínač, a veškerý provoz 
výrobku je přerušen.

C

LE

E

Upozor
nění

Výrobek nepracuje správně?

Otázka: Lze přesunout interní projektory pomocí tlačítka Up/Down?
Otázka: Interní projektory lze přesunout pomocí tlačítka Up/Down pouze
          v poloautomatickém režimu a manuálním režimu.

Zobrazují se na ovládání chybová hlášení?

Otázka : Zobrazuje se na displeji ovládání E1, E2, E, C nebo LE?
Odpověď : Po kontrole chybových hlášení kontaktujte centrum zákaznické 
              podpory. Nikdy výrobek svévolně nedemontujte.

Ovládání se nezapíná?

Otázka: Je síťový vypínač na spodní části výrobku v poloze zapnuto?
Odpověď: Zapněte síťový vypínač.

Otázka: Je správně připojen síťový kabel?
Odpověď: Odpojte a znovu připojte síťový kabel.

Otázka: Je správně připojeno ovládání?
Odpověď: Odpojte a znovu připojte ovládání.

Otázka : Je přídavná část zcela rozložena?
Odpověď : Zapněte ovládání po rozložení přídavné části.

Externí projektory nepracují?

Otázka: Jsou externí projektory správně připojeny?
Odpověď: Odpojte a znovu připojte externí projektory.

Odpověď : Zvednete-li během používání výrobku přídavnou část, ovládání 
              se vypne. Interní projektor se automaticky přesouvá k Vaší hlavě. 
              Použijte jej prosím po opětovném zapnutí napájení.

Otázka : Posouvá se interní projektor při používání výrobku směrem k Vaší hlavě?



Česky

Česky

E2

34 35

3. Kontrola před žádostí o podporu/
   servisní zásah

4. Chybová hlášení na ovládání

V případě chyby během provozu se na displeji ovládání zobrazí 
následující hlášení:

Po kontrole chybových hlášení kontaktujte centrum zákaznické podpory.

Symbol Význam

E1
Je-li teplota interního projektoru vyšší než 75℃, objeví se na displeji 
teploty interního projektu chybové hlášení „E1“ a veškerý provoz 
výrobku je přerušen.

Je-li teplota externího projektoru vyšší než 75℃, objeví se na displeji 
teploty externího projektu chybové hlášení „E2“ a veškerý provoz 
výrobku je přerušen.

Dojde-li k přetížení motoru a je detekován abnormální proud, objeví 
se na displeji automatického režimu chybové hlášení „E“ a veškerý 
provoz výrobku je přerušen.

Není-li možná normální komunikace mezi ovládáním a 
hlavním zařízením, objeví se na displeji automatického režimu 
chybové hlášení „C“ a veškerý provoz výrobku je přerušen.

Hlášení se objeví, je-li vadný koncový spínač, a veškerý provoz 
výrobku je přerušen.

C

LE

E

Upozor
nění

Výrobek nepracuje správně?

Otázka: Lze přesunout interní projektory pomocí tlačítka Up/Down?
Otázka: Interní projektory lze přesunout pomocí tlačítka Up/Down pouze
          v poloautomatickém režimu a manuálním režimu.

Zobrazují se na ovládání chybová hlášení?

Otázka : Zobrazuje se na displeji ovládání E1, E2, E, C nebo LE?
Odpověď : Po kontrole chybových hlášení kontaktujte centrum zákaznické 
              podpory. Nikdy výrobek svévolně nedemontujte.

Ovládání se nezapíná?

Otázka: Je síťový vypínač na spodní části výrobku v poloze zapnuto?
Odpověď: Zapněte síťový vypínač.

Otázka: Je správně připojen síťový kabel?
Odpověď: Odpojte a znovu připojte síťový kabel.

Otázka: Je správně připojeno ovládání?
Odpověď: Odpojte a znovu připojte ovládání.

Otázka : Je přídavná část zcela rozložena?
Odpověď : Zapněte ovládání po rozložení přídavné části.

Externí projektory nepracují?

Otázka: Jsou externí projektory správně připojeny?
Odpověď: Odpojte a znovu připojte externí projektory.

Odpověď : Zvednete-li během používání výrobku přídavnou část, ovládání 
              se vypne. Interní projektor se automaticky přesouvá k Vaší hlavě. 
              Použijte jej prosím po opětovném zapnutí napájení.

Otázka : Posouvá se interní projektor při používání výrobku směrem k Vaší hlavě?



Česky

Česky

36 37

5. Specifikace výrobku 6. Záruka na výrobek

100-240V~, 50/60Hz

130VA-160VA

CGM MCB-1201

CERAGEM CO., LTD

 Doporučená výška 
pro tělesné snímání 120cm~186cm

V rozloženém stavu : 2080mm x 600mm x 120mm(±5mm)

Ve složeném stavu : 1170mm x 600mm x 175mm(±5mm)

Na bezplatný servis máte nárok pouze v případě závady, která nastala do 2 let od nákupu výrobku, a byl-li výrobek správně 
používán. U výrobků používaných pro komerční účely nebo často používaných mohou být záruční doby zkráceny.

Aby mohl být poskytnut rychlý a uspokojivý servis, žádáme zákazníky, aby předtím, než si vyžádají servisní zásah, prošli 
níže uvedené body. Servis v souvislosti s níže uvedenými položkami bude zpoplatněn.
- Je-li výrobek připojen k elektrické zásuvce, která nemá napětí 100-240V~.
- Nebylo-li správně provedeno připojení ke zdroji napětí.
- Nenainstaloval-li spotřebitel výrobek nebo nepoužívá-li jej správným způsobem.
- Došlo-li k opotřebení spotřebních částí výrobku (vnitřní textilie, svrchní textilie, potah externího projektoru, atd.)
- Došlo-li k závadě v důsledku chyby při používání.
- Došlo-li k závadám v důsledku živelných pohrom (záplavy, požáry, zemětřesení, úder blesku, válka apod.)
- Došlo-li k závadám při používání výrobku v nevhodném prostředí.

Dojde-li k závadě výrobku nebo k jeho poškození za níže uvedených okolností, nese odpovědnost zákazník.
- Je-li výrobek opravován neschváleným technikem, v důsledku čehož došlo k závadě.
- Pokoušel-li se zákazník výrobek opravovat nebo vylepšovat, v důsledku čehož došlo k závadě.
- Dojde-li k poškození nebo závadě výrobku v důsledku nesprávného používání, zneužití nebo nedbalosti

Tato záruka nabývá platnosti okamžikem zakoupení výrobku.
Je platná pouze pro zákazníky, kteří výrobek zakoupili, a nevztahuje se tudíž na osoby, které získaly tento výrobek převodem 
od původního kupujícího.
Z výše uvedených podmínek jsou vyňaty veškeré další záruky, které nebyly vydány společností Ceragem, záruky, které byly 
dodatečně vydány jinými osobami, nebo záruky, u kterých uplynula záruční doba.

* Společnost Ceragem poskytuje záruku na své výrobky podle zákona na ochranu spotřebitele.
* Na vady výrobku, který jste zakoupili s osvědčením společnosti Ceragem, se vztahuje záruka po dobu 2 let a
  opravy příslušenství a servis budou provedeny zdarma.
* Tato záruka je platná pouze v zemi, ve které byl výrobek zakoupen.
* V případě poruchy výrobku kontaktujte zákaznické centrum.
* Součástky k tomuto výrobku budou k dispozici po dobu 3 let. * Důležité součástky jako např. MOTOR, PCB, 
  posuvnou část projektoru (interní projektor) atd. budou k dispozici po dobu 5 let.

místo nákupu

datum nákupu

Záruční doba 

Model

Výrobek

Telefonní číslo

PSČ

Sídlo

Adresa 2

Adresa 1

Jméno/název zákazníka

(Aby bylo možno v budoucnu získat bezplatný servis, musí být u tohoto výrobku vyplněno a ověřeno místo nákupu.)

Bezplatný servis

Servis za poplatek

Záležitosti vyžadující pozornost

Záruční podmínky

Záruka

2 roky ode dne nákupu

Výrobní číslo

                  177-14, Osaekdang-ri, Seonggeo-eup,
Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, 
331-831, KOREA
Tel : 82-41-523-2550     Fax :82-41-523-2560 

* Za účelem zvýšení kvality mohou být konstrukce a specifikace produktu změněny bez předchozího upozornění.

26kg(±2㎏)

10℃~40℃

135kg

Model

Maximální
povolená hmotnost

Popis výrobku

Napájecí napětí

Příkon

Teplota
prostředí

Rozměry

Hmotnost
(bez příslušenství)

Automatické termomasážní lehátko

Výrobce

Účel použití Výrobek pomáhá při svalové relaxační terapii, poskytuje dočasnou úlevu od 
bolesti menším svalům a kloubům, uvolňuje ztuhlost a zlepšuje krevní oběh.



Česky

Česky

36 37

5. Specifikace výrobku 6. Záruka na výrobek

100-240V~, 50/60Hz

130VA-160VA

CGM MCB-1201

CERAGEM CO., LTD

 Doporučená výška 
pro tělesné snímání 120cm~186cm

V rozloženém stavu : 2080mm x 600mm x 120mm(±5mm)

Ve složeném stavu : 1170mm x 600mm x 175mm(±5mm)

Na bezplatný servis máte nárok pouze v případě závady, která nastala do 2 let od nákupu výrobku, a byl-li výrobek správně 
používán. U výrobků používaných pro komerční účely nebo často používaných mohou být záruční doby zkráceny.

Aby mohl být poskytnut rychlý a uspokojivý servis, žádáme zákazníky, aby předtím, než si vyžádají servisní zásah, prošli 
níže uvedené body. Servis v souvislosti s níže uvedenými položkami bude zpoplatněn.
- Je-li výrobek připojen k elektrické zásuvce, která nemá napětí 100-240V~.
- Nebylo-li správně provedeno připojení ke zdroji napětí.
- Nenainstaloval-li spotřebitel výrobek nebo nepoužívá-li jej správným způsobem.
- Došlo-li k opotřebení spotřebních částí výrobku (vnitřní textilie, svrchní textilie, potah externího projektoru, atd.)
- Došlo-li k závadě v důsledku chyby při používání.
- Došlo-li k závadám v důsledku živelných pohrom (záplavy, požáry, zemětřesení, úder blesku, válka apod.)
- Došlo-li k závadám při používání výrobku v nevhodném prostředí.

Dojde-li k závadě výrobku nebo k jeho poškození za níže uvedených okolností, nese odpovědnost zákazník.
- Je-li výrobek opravován neschváleným technikem, v důsledku čehož došlo k závadě.
- Pokoušel-li se zákazník výrobek opravovat nebo vylepšovat, v důsledku čehož došlo k závadě.
- Dojde-li k poškození nebo závadě výrobku v důsledku nesprávného používání, zneužití nebo nedbalosti

Tato záruka nabývá platnosti okamžikem zakoupení výrobku.
Je platná pouze pro zákazníky, kteří výrobek zakoupili, a nevztahuje se tudíž na osoby, které získaly tento výrobek převodem 
od původního kupujícího.
Z výše uvedených podmínek jsou vyňaty veškeré další záruky, které nebyly vydány společností Ceragem, záruky, které byly 
dodatečně vydány jinými osobami, nebo záruky, u kterých uplynula záruční doba.

* Společnost Ceragem poskytuje záruku na své výrobky podle zákona na ochranu spotřebitele.
* Na vady výrobku, který jste zakoupili s osvědčením společnosti Ceragem, se vztahuje záruka po dobu 2 let a
  opravy příslušenství a servis budou provedeny zdarma.
* Tato záruka je platná pouze v zemi, ve které byl výrobek zakoupen.
* V případě poruchy výrobku kontaktujte zákaznické centrum.
* Součástky k tomuto výrobku budou k dispozici po dobu 3 let. * Důležité součástky jako např. MOTOR, PCB, 
  posuvnou část projektoru (interní projektor) atd. budou k dispozici po dobu 5 let.

místo nákupu

datum nákupu

Záruční doba 

Model

Výrobek

Telefonní číslo

PSČ

Sídlo

Adresa 2

Adresa 1

Jméno/název zákazníka

(Aby bylo možno v budoucnu získat bezplatný servis, musí být u tohoto výrobku vyplněno a ověřeno místo nákupu.)

Bezplatný servis

Servis za poplatek

Záležitosti vyžadující pozornost

Záruční podmínky

Záruka

2 roky ode dne nákupu

Výrobní číslo

                  177-14, Osaekdang-ri, Seonggeo-eup,
Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, 
331-831, KOREA
Tel : 82-41-523-2550     Fax :82-41-523-2560 

* Za účelem zvýšení kvality mohou být konstrukce a specifikace produktu změněny bez předchozího upozornění.

26kg(±2㎏)

10℃~40℃

135kg

Model

Maximální
povolená hmotnost

Popis výrobku

Napájecí napětí

Příkon

Teplota
prostředí

Rozměry

Hmotnost
(bez příslušenství)

Automatické termomasážní lehátko

Výrobce

Účel použití Výrobek pomáhá při svalové relaxační terapii, poskytuje dočasnou úlevu od 
bolesti menším svalům a kloubům, uvolňuje ztuhlost a zlepšuje krevní oběh.



Česky

Česky

38

Poznámky

1. Vysvětlivky ke značkám, dodací a

   skladovací podmínky

2. Přílohy

Ⅴ. Servisní příručka

39



Česky

Česky

38

Poznámky

1. Vysvětlivky ke značkám, dodací a

   skladovací podmínky

2. Přílohy

Ⅴ. Servisní příručka

39



Česky

Česky

40

1. Vysvětlivky ke značkám, dodací a 
   skladovací podmínky

Klasifikace
Způsob ochrany proti úrazu elektrickým proudem

Stupeň ochrany proti úrazu elektrickým proudem

Stupeň ochrany proti škodlivému průniku vody

V závislosti na provozním režimu Trvalý provoz.

ZAŘÍZENÍ TŘÍDY I

Příložná část typu BF

Běžný

Výrobek nedemontujte a nastane-li problém s 
pojistkou, kontaktujte středisko služeb zákazníkům.

* Chcete-li vyměnit pojistku, táhněte za označenou oblast (provede servisní technik)

Kapacita pojistky: AC 250V, T2AL

Tepelné jištění,
2A,

Pojistka se skleněným tělem

: Příložná část typu BF

 

V~  : zdroj napětí AC (střídavý proud)

ㅣ   : On (napájení: připojení k elektrické síti)

O  : Off (napájení: odpojení od elektrické sítě)

: Pozor, nahlédněte do průvodní dokumentace

: Zaváděcí značka

: Při manipulaci dbejte zvýšené opatrnosti (Vlhké)

Evropská značka shody. (Zdravotnické prostředky)

: Při manipulaci dbejte zvýšené opatrnosti (Křehké)

: Při manipulaci dbejte zvýšené
  opatrnosti (Otevřené)

: Značka Výrobce

: Značka Výrobní číslo

: Značka Nahlédněte do provozní příručky/brožury

: Značka Všeobecný zákaz: Značka Prodejce

Likvidace odpadních / zbytkových produktů, atd.

41

2. Přílohy

Návod a Prohlášení výrobce - elektromagnetické emise

Model CGM MCB-1201(CERAGEM CO., LTD. Automatické termomasážní lehátko)
je určen k použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže. Zákazník 
nebo uživatel zařízení CGM MCB-1201 je povinen zajistit, aby byl v takovém 
prostředí používán.

Emisní zkouška Úroveň Elektromagnetické prostředí - návod

RF emise CISPR 11 Skupina 1
Model CGM MCB-1201 využívá RF energii pro 
svou vnitřní funkci. Proto jsou jeho RF emise 
velmi nízké a je nepravděpodobné, že by mohl
ovlivňovat  elektronická zařízení nacházející se 
v jeho blízkosti

Třída B

Harmonické emise
IEC 61000-3-2

Kolísání napětí
IEC 61000-3-3 

A

Vyhovuje

Model CGM MCB-1201 je vhodný pro použití 
ve všech zařízeních, a to  včetně domácích 
zařízení a zařízení přímo napojených na 
veřejnou nízkonapěťovou rozvodnou síť, která 
dodává energii obytným budovám.

Toto označení uvedené na výrobku nebo v jeho dokumentaci označuje, že výrobek nesmí být na 
konci svého životního cyklu likvidován společně s ostatním domovním odpadem. Aby nedošlo k 
případnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované 
likvidace odpadu, oddělte jej prosím od ostatních druhů odpadů a proveďte důsledně jeho 
recyklaci v rámci podpory udržitelného opakovaného využívání materiálních zdrojů.

Uživatelé z řad domácností jsou povinni se obrátit na maloobchodního prodejce, u kterého výrobek 
zakoupili, nebo na svůj místní státní úřad, kde jim budou sděleny informace o tom, kam mohou tento 
výrobek odevzdat k bezpečné recyklaci.

Komerční uživatelé jsou povinni kontaktovat společnost CERAGEM a projednat podmínky kupní smlouvy. Tento 
výrobek nesmí být směšován s jiným komerčním odpadem k likvidaci.

a) Rozsah teplot okolního prostředí mezi +20℃ a +60℃.
b) Rozsah relativní vlhkosti mezi 10% a 95%.
c) Rozsah atmosférického TLAKU mezi 500 hPa a 1060 hPa.

Podmínky pro přepravu a skladování
a) Rozsah teplot okolního prostředí mezi +10℃ a +40℃.
b) Rozsah relativní vlhkosti mezi 30% a 75%.
c) Rozsah atmosférického TLAKU mezi 700 hPa a 1060 hPa.

Podmínky pro provoz
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2. Přílohy

Zařízení CGM MCB-1201  je určeno pro použití v elektromagnetickém prostředí 
specifikovaném níže. Zákazník nebo uživatel zařízení CGM MCB-1201 je povinen 
zajistit, aby byl v takovém prostředí používán.

Zkouška
odolnosti Úroveň shodyÚroveň zkoušky

IEC 60601
Elektromagnetické
prostředí - návod

Elektrostatický 
výboj (ESD) 
IEC 61000-4-2

6 kV kontakt 
8 kV vzduch

6 kV kontakt 
8 kV vzduch

Podlaha by měla být dřevěná, 
betonová  nebo z keramických 
dlaždic. Je-li podlaha pokrytá 
syntetickým materiálem, měla 
by být relativní vlhkost alespoň 
30 %.

Elektrický rychlý
transitní proud/
výboj 
IEC 61000-4-4

2 kV pro napájecí
vedení 1 kV pro 
vstupní/výstupní 
vedení

2 kV pro napájecí 
vedení 1 kV pro 
vstupní/výstupní 
vedení

Kvalita hlavního zdroje proudu 
musí odpovídat typickým úrovním, 
které se nacházejí v komerčním 
nebo nemocničním prostředí.

Rázové přepětí 
IEC 61000-4-5

1 kV rozdílové 
napětí
2 kV soufázové 
napětí

1 kV rozdílové 
napětí
2 kV soufázové 
napětí

Kvalita hlavního zdroje proudu musí 
odpovídat typickým úrovním, které 
se nacházejí v komerčním nebo 
nemocničním prostředí.

Napájecí kmitočet 
(50/60Hz)
Magnetické pole
IEC 61000-4-8

3.0 A/m 3.0 A/m Magnetické pole síťového 
kmitočtu musí odpovídat 
typickým úrovním, které se 
nacházejí v komerčním nebo 
nemocničním prostředí.

Poznámka : Uт je střídavé napětí elektrické sítě před aplikací úrovně zkoušky.

<5% Uт (>95% 
dip v Uт) 
pro 0,5 cyklu 

40% Uт (60% 
dip v Uт) 
pro 5 cyklů 

70% Uт (30% 
dip v Uт) 
pro 25 cyklů 

<5% Uт (<95% 
dip v Uт) pro 5 s

<5% Uт (>95% 
dip v Uт) 
pro 0,5 cyklu

40% Uт (60% 
dip v Uт) 
pro 5 cyklů

70% Uт (30% 
dip v Uт) 
pro 25 cyklů 

<5% Uт (<95% 
dip v Uт) pro 5 s

Kvalita hlavního zdroje proudu 
musí odpovídat typickým 
úrovním, které se nacházejí v 
komerčním nebo nemocničním 
prostředí. Vyžaduje-li uživatel 
zařízení CGM MCB-1201
nepřetržitý provoz během 
výpadků elektrické sítě, 
doporučuje se, aby bylo zařízení 
CGM MCB-1201 napájeno 
pomocí nepřerušitelného 
zdroje napájení nebo z baterie.

Prohlášení výrobce - elektromagnetická odolnost
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2. Přílohy

Zařízení CGM MCB-1201  je určeno pro použití v elektromagnetickém prostředí 
specifikovaném níže.

 
 

Zákazník nebo uživatel zařízení CGM MCB-1201 je povinen zajistit, aby byl v takovém prostředí používán   
Zkouška
odolnosti 

Úroveň zkoušky
IEC 60601

 
 Úroveň shody 

Elektromagnetické prostředí 
- návod

 
 

Radiofrekvenční 
pole šířené 
vedením
IEC 61000-4-6

 
3 Vrms 
150 kHz až 80  
MHz 

3 Vrms 
150 kHz až 80  
MHz 

Přenosná a mobilní radiofrekvenční komunikační 
zařízení nesmí být používána blíže k jakékoli 
části zařízení                                , včetně kabelů, 
než je doporučená separační vzdálenost 
vypočítaná z rovnice platné pro frekvenci vysílače.

 

 

 
Doporučená separační vzdálenost  

 

 
Vyzařované 
radiofrekvenční 
pole IEC 
61000-4-3

 

 
 

3 V/m 
80.0 MHz to 2.5 
GHz 

3 V/m 
80.0 MHz až 2,5  
GHz 

Doporučená separační
vzdálenost 

 

 

Kde P je maximální výstupní výkon vysílače ve 
wattech (W) podle výrobce vysílače a d je 
doporučená separační vzdálenost v metrech (m).
Intenzity pole od stálých RF vysílačů, jak byly 
určeny při elektromagnetickém průzkumu  místa, 
(a) musí být nižší než stanovená úroveň shody
v každém frekvenčním rozsahu (b). 

 

  

K rušení muže docházet v blízkosti
zařízení označených tímto symbolem:

 
 

 
Poznámka 1) Uт je střídavé napětí elektrické sítě před aplikací úrovně zkoušky.

Poznámka 2) Při 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenční pásmo.

Poznámka 3) Tyto návody nemusí platit pro všechny situace. Šíření elektromagnetických vln je ovlivněno pohlcováním 
a odrazy od konstrukcí, objektů i osob.

 
   

 
   

 
a Intenzity pole od stálých RF vysílačů, jako jsou základnové stanice pro radiotelefony (mobilní/bezdrátové) a pozemní 
mobilní rozhlasy, amatérské radiostanice, rozhlasové vysílače v pásmech AM a FM a televizní vysílače, nelze teoreticky 
předpovědět s dostatečnou přesností. 
Pro posouzení elektromagnetického prostředí tvořeného stálými RF vysílači je nutné zvážit provedení elektromagnetického 
průzkumu místa. Pokud by naměřená intenzita pole na místě, kde je EUT používán, překročila příslušnou úroveň RF shody 
uvedené výše, musel by být ověřen normální provoz EUT. Pokud by bylo pozorováno neobvyklé chování, musela by být 
přijata nezbytná dodatečná opatření, jako například přesměrování nebo přemístění EUT. 
b Ve frekvenčním pásmu 150 kHz až 80 MHz by intenzita pole měla být nižší než [V1] V/m.  

CGM MCB-1201

až

až
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2. Přílohy

Zařízení CGM MCB-1201  je určeno pro použití v elektromagnetickém prostředí 
specifikovaném níže. Zákazník nebo uživatel zařízení CGM MCB-1201 je povinen 
zajistit, aby byl v takovém prostředí používán.

Zkouška
odolnosti Úroveň shodyÚroveň zkoušky

IEC 60601
Elektromagnetické
prostředí - návod

Elektrostatický 
výboj (ESD) 
IEC 61000-4-2

6 kV kontakt 
8 kV vzduch

6 kV kontakt 
8 kV vzduch

Podlaha by měla být dřevěná, 
betonová  nebo z keramických 
dlaždic. Je-li podlaha pokrytá 
syntetickým materiálem, měla 
by být relativní vlhkost alespoň 
30 %.

Elektrický rychlý
transitní proud/
výboj 
IEC 61000-4-4

2 kV pro napájecí
vedení 1 kV pro 
vstupní/výstupní 
vedení

2 kV pro napájecí 
vedení 1 kV pro 
vstupní/výstupní 
vedení

Kvalita hlavního zdroje proudu 
musí odpovídat typickým úrovním, 
které se nacházejí v komerčním 
nebo nemocničním prostředí.

Rázové přepětí 
IEC 61000-4-5

1 kV rozdílové 
napětí
2 kV soufázové 
napětí

1 kV rozdílové 
napětí
2 kV soufázové 
napětí

Kvalita hlavního zdroje proudu musí 
odpovídat typickým úrovním, které 
se nacházejí v komerčním nebo 
nemocničním prostředí.

Napájecí kmitočet 
(50/60Hz)
Magnetické pole
IEC 61000-4-8

3.0 A/m 3.0 A/m Magnetické pole síťového 
kmitočtu musí odpovídat 
typickým úrovním, které se 
nacházejí v komerčním nebo 
nemocničním prostředí.

Poznámka : Uт je střídavé napětí elektrické sítě před aplikací úrovně zkoušky.

<5% Uт (>95% 
dip v Uт) 
pro 0,5 cyklu 

40% Uт (60% 
dip v Uт) 
pro 5 cyklů 

70% Uт (30% 
dip v Uт) 
pro 25 cyklů 

<5% Uт (<95% 
dip v Uт) pro 5 s

<5% Uт (>95% 
dip v Uт) 
pro 0,5 cyklu

40% Uт (60% 
dip v Uт) 
pro 5 cyklů

70% Uт (30% 
dip v Uт) 
pro 25 cyklů 

<5% Uт (<95% 
dip v Uт) pro 5 s

Kvalita hlavního zdroje proudu 
musí odpovídat typickým 
úrovním, které se nacházejí v 
komerčním nebo nemocničním 
prostředí. Vyžaduje-li uživatel 
zařízení CGM MCB-1201
nepřetržitý provoz během 
výpadků elektrické sítě, 
doporučuje se, aby bylo zařízení 
CGM MCB-1201 napájeno 
pomocí nepřerušitelného 
zdroje napájení nebo z baterie.

Prohlášení výrobce - elektromagnetická odolnost
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2. Přílohy

Zařízení CGM MCB-1201  je určeno pro použití v elektromagnetickém prostředí 
specifikovaném níže.

 
 

Zákazník nebo uživatel zařízení CGM MCB-1201 je povinen zajistit, aby byl v takovém prostředí používán   
Zkouška
odolnosti 

Úroveň zkoušky
IEC 60601

 
 Úroveň shody 

Elektromagnetické prostředí 
- návod

 
 

Radiofrekvenční 
pole šířené 
vedením
IEC 61000-4-6

 
3 Vrms 
150 kHz až 80  
MHz 

3 Vrms 
150 kHz až 80  
MHz 

Přenosná a mobilní radiofrekvenční komunikační 
zařízení nesmí být používána blíže k jakékoli 
části zařízení                                , včetně kabelů, 
než je doporučená separační vzdálenost 
vypočítaná z rovnice platné pro frekvenci vysílače.

 

 

 
Doporučená separační vzdálenost  

 

 
Vyzařované 
radiofrekvenční 
pole IEC 
61000-4-3

 

 
 

3 V/m 
80.0 MHz to 2.5 
GHz 

3 V/m 
80.0 MHz až 2,5  
GHz 

Doporučená separační
vzdálenost 

 

 

Kde P je maximální výstupní výkon vysílače ve 
wattech (W) podle výrobce vysílače a d je 
doporučená separační vzdálenost v metrech (m).
Intenzity pole od stálých RF vysílačů, jak byly 
určeny při elektromagnetickém průzkumu  místa, 
(a) musí být nižší než stanovená úroveň shody
v každém frekvenčním rozsahu (b). 

 

  

K rušení muže docházet v blízkosti
zařízení označených tímto symbolem:

 
 

 
Poznámka 1) Uт je střídavé napětí elektrické sítě před aplikací úrovně zkoušky.

Poznámka 2) Při 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenční pásmo.

Poznámka 3) Tyto návody nemusí platit pro všechny situace. Šíření elektromagnetických vln je ovlivněno pohlcováním 
a odrazy od konstrukcí, objektů i osob.

 
   

 
   

 
a Intenzity pole od stálých RF vysílačů, jako jsou základnové stanice pro radiotelefony (mobilní/bezdrátové) a pozemní 
mobilní rozhlasy, amatérské radiostanice, rozhlasové vysílače v pásmech AM a FM a televizní vysílače, nelze teoreticky 
předpovědět s dostatečnou přesností. 
Pro posouzení elektromagnetického prostředí tvořeného stálými RF vysílači je nutné zvážit provedení elektromagnetického 
průzkumu místa. Pokud by naměřená intenzita pole na místě, kde je EUT používán, překročila příslušnou úroveň RF shody 
uvedené výše, musel by být ověřen normální provoz EUT. Pokud by bylo pozorováno neobvyklé chování, musela by být 
přijata nezbytná dodatečná opatření, jako například přesměrování nebo přemístění EUT. 
b Ve frekvenčním pásmu 150 kHz až 80 MHz by intenzita pole měla být nižší než [V1] V/m.  

CGM MCB-1201

až

až
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2. Přílohy

Úroveň odolnosti a shody  
Zkouška odolnosti  Úroveň zkoušky IEC 

60601 
Skutečná úroveň 
odolnosti 

Úroveň shody  

Radiofrekvenční pole šířené 
vedením IEC 61000-4-6

 
 

3 Vrms, 150 kHz až 80 
MHz 

3 Vrms, 150 kHz až 80 
MHz 

3 Vrms, 150 kHz až 80 
MHz 

Vyzařované radiofrekvenční 
pole IEC 61000-4-3

 
 

3 V/m, 80 MHz až 2.5 
GHz 

3 V/m, 80 MHz až 2.5 
GHz 

3 V/m, 80 MHz až 2.5 
GHz 

 

Doporučené separační vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními radiofrekvenčními 
komunikačními zařízeními a zařízením 

 

Zařízení               C              je určeno pro použití v elektromagnetickém prostředí s řízeným rušením 
vyzařovaným radiofrekvenčním polem. Uživatel zařízení CGM MCB -1201 může pomoci zamezit 
elektromagnetickému rušení tím, že bude dodržovat minimální vzdálenost mezi přenosnými a 
mobilními radiofrekvenčními komunikačními zařízeními (vysílači) a zařízením CGM MCB -1201

jak je doporučováno níže, podle maximálního výstupního výkonu komunikačního zařízení.

  
 

  
 

Jmenovitý maximální 
výstupní výkon (W) 
vysílače

 

 

Separační vzdálenost (m) podle frekvence vysílače  

150 kHz až 80 MHz  80 MHz až 800 MHz  800 MHz až 2,5
GHz 

0.01 0.12 0.12 0.23 

0.1 0.37 0.37 0.74 

1 1.17 1.17 2.33 

10 3.70 3.70 7.37 

100 11.70 11.70 23.30 
Pro vysílače, jejichž jmenovitý maximální výstupní výkon není výše uveden, lze doporučenou 
separační vzdálenost (d) v metrech (m) odhadnout pomocí rovnice, která platí pro frekvenci 
vysílače, kde P je maximální výstupní výkon vysílače ve wattech (W) podle výrobce vysílače

 
 

 
Poznámka 1:   Při 80 MHz a 800 MHz platí separační vzdálenost pro vyšší frekvenční pásmo  

Poznámka 2: Tyto návody nemusí platit pro všechny situace. Šíření elektromagnetických vln je ovlivněno pohlcováním
a odrazy od konstrukcí, objektů i osob. 
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2. Přílohy

Prohlášení výrobce - elektromagnetická odolnost

Zařízení                         je určeno pro použití v elektromagnetickém prostředí 
specifikovaném níže.

 
 

Zákazník nebo uživatel zařízení                              je povinen zajistit, aby byl v takovém prostředí používán  

Zkouška
odolnosti 

Úroveň zkoušky
IEC 60601 Úroveň shody 

Elektromagnetické prostředí - 
návod

 
 

Radiofrekvenční
pole šířené 
vedením
IEC 61000-4- 
6

 

 

3 Vrms 
150 kHz až
80MHz 

3 Vrms 
150 kHz až 80 
MHz 

 Zařízení                             musí být 
používáno pouze na stíněném místě 
s minimální účinností RF stínění a 
pro každý kabel, který vstupuje do 
stíněného místa a do stíněného 
místa s minimální účinností RF 
stínění. 

 
 

 
 

 
Vyzařované 
radiofrekvenční 
pole
IEC 61000-4-
3

 

 
 

3 V/m 
80.0 MHz až 2.5 
GHz 

3 V/m 
80.0 MHz až 2.5 
GHz 

Intenzity pole od stálých RF vysílačů 
mimo stíněné místo, jak byly určeny 
při elektromagnetickém průzkumu 
místa, musí být nižší než 

 
 

 
3V/m.a 

 
 

K rušení může  docházet v blízkosti 
zařízení označených následujícím 
symbolem:

 
 

 
Poznámka 1) Tyto návody nemusí platit pro všechny situace. Šíření elektromagnetických
vln je ovlivněno pohlcováním a odrazy od konstrukcí, objektů i osob.

Poznámka 2) Je nezbytné, aby byla ověřena skutečná účinnost stínění a filtrové potlačení 
stíněného místa, aby bylo zajištěno, že splňuje minimální specifikaci.

  
  

 

  
 a- Intenzity pole od stálých RF vysílačů, jako jsou základnové stanice pro radiotelefony 

(mobilní/bezdrátové) a pozemní mobilní rozhlasy, amatérské radiostanice, rozhlasové 
vysílače v pásmech AM a FM a televizní vysílače, nelze teoreticky předpovědět s 
dostatečnou přesností. Pro posouzení elektromagnetického prostředí tvořeného stálými 
RF vysílači je nutné zvážit provedení elektromagnetického průzkumu místa. Pokud by 
naměřená intenzita pole mimo stíněné místo, kde je EUT používán, překročila příslušnou 
3V/m, musel by být ověřen normální provoz EUT.
Pokud by bylo pozorováno neobvyklé chování, musela by být přijata nezbytná dodatečná 
opatření, jako například přemístění EUT nebo použití stíněného místa s vyšší účinností 
radiofrekvenčního stínění a filtrového potlačení.

 

 
. 

 

CGM MCB-1201

CGM MCB-1201

CGM MCB-1201CGM M  B-1201
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2. Přílohy

Úroveň odolnosti a shody  
Zkouška odolnosti  Úroveň zkoušky IEC 

60601 
Skutečná úroveň 
odolnosti 

Úroveň shody  

Radiofrekvenční pole šířené 
vedením IEC 61000-4-6

 
 

3 Vrms, 150 kHz až 80 
MHz 

3 Vrms, 150 kHz až 80 
MHz 

3 Vrms, 150 kHz až 80 
MHz 

Vyzařované radiofrekvenční 
pole IEC 61000-4-3

 
 

3 V/m, 80 MHz až 2.5 
GHz 

3 V/m, 80 MHz až 2.5 
GHz 

3 V/m, 80 MHz až 2.5 
GHz 

 

Doporučené separační vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními radiofrekvenčními 
komunikačními zařízeními a zařízením 

 

Zařízení               C              je určeno pro použití v elektromagnetickém prostředí s řízeným rušením 
vyzařovaným radiofrekvenčním polem. Uživatel zařízení CGM MCB -1201 může pomoci zamezit 
elektromagnetickému rušení tím, že bude dodržovat minimální vzdálenost mezi přenosnými a 
mobilními radiofrekvenčními komunikačními zařízeními (vysílači) a zařízením CGM MCB -1201

jak je doporučováno níže, podle maximálního výstupního výkonu komunikačního zařízení.

  
 

  
 

Jmenovitý maximální 
výstupní výkon (W) 
vysílače

 

 

Separační vzdálenost (m) podle frekvence vysílače  

150 kHz až 80 MHz  80 MHz až 800 MHz  800 MHz až 2,5
GHz 

0.01 0.12 0.12 0.23 

0.1 0.37 0.37 0.74 

1 1.17 1.17 2.33 

10 3.70 3.70 7.37 

100 11.70 11.70 23.30 
Pro vysílače, jejichž jmenovitý maximální výstupní výkon není výše uveden, lze doporučenou 
separační vzdálenost (d) v metrech (m) odhadnout pomocí rovnice, která platí pro frekvenci 
vysílače, kde P je maximální výstupní výkon vysílače ve wattech (W) podle výrobce vysílače

 
 

 
Poznámka 1:   Při 80 MHz a 800 MHz platí separační vzdálenost pro vyšší frekvenční pásmo  

Poznámka 2: Tyto návody nemusí platit pro všechny situace. Šíření elektromagnetických vln je ovlivněno pohlcováním
a odrazy od konstrukcí, objektů i osob. 

   
 

 

CGM MCB-1201.
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2. Přílohy

Prohlášení výrobce - elektromagnetická odolnost

Zařízení                         je určeno pro použití v elektromagnetickém prostředí 
specifikovaném níže.

 
 

Zákazník nebo uživatel zařízení                              je povinen zajistit, aby byl v takovém prostředí používán  

Zkouška
odolnosti 

Úroveň zkoušky
IEC 60601 Úroveň shody 

Elektromagnetické prostředí - 
návod

 
 

Radiofrekvenční
pole šířené 
vedením
IEC 61000-4- 
6

 

 

3 Vrms 
150 kHz až
80MHz 

3 Vrms 
150 kHz až 80 
MHz 

 Zařízení                             musí být 
používáno pouze na stíněném místě 
s minimální účinností RF stínění a 
pro každý kabel, který vstupuje do 
stíněného místa a do stíněného 
místa s minimální účinností RF 
stínění. 

 
 

 
 

 
Vyzařované 
radiofrekvenční 
pole
IEC 61000-4-
3

 

 
 

3 V/m 
80.0 MHz až 2.5 
GHz 

3 V/m 
80.0 MHz až 2.5 
GHz 

Intenzity pole od stálých RF vysílačů 
mimo stíněné místo, jak byly určeny 
při elektromagnetickém průzkumu 
místa, musí být nižší než 

 
 

 
3V/m.a 

 
 

K rušení může  docházet v blízkosti 
zařízení označených následujícím 
symbolem:

 
 

 
Poznámka 1) Tyto návody nemusí platit pro všechny situace. Šíření elektromagnetických
vln je ovlivněno pohlcováním a odrazy od konstrukcí, objektů i osob.

Poznámka 2) Je nezbytné, aby byla ověřena skutečná účinnost stínění a filtrové potlačení 
stíněného místa, aby bylo zajištěno, že splňuje minimální specifikaci.

  
  

 

  
 a- Intenzity pole od stálých RF vysílačů, jako jsou základnové stanice pro radiotelefony 

(mobilní/bezdrátové) a pozemní mobilní rozhlasy, amatérské radiostanice, rozhlasové 
vysílače v pásmech AM a FM a televizní vysílače, nelze teoreticky předpovědět s 
dostatečnou přesností. Pro posouzení elektromagnetického prostředí tvořeného stálými 
RF vysílači je nutné zvážit provedení elektromagnetického průzkumu místa. Pokud by 
naměřená intenzita pole mimo stíněné místo, kde je EUT používán, překročila příslušnou 
3V/m, musel by být ověřen normální provoz EUT.
Pokud by bylo pozorováno neobvyklé chování, musela by být přijata nezbytná dodatečná 
opatření, jako například přemístění EUT nebo použití stíněného místa s vyšší účinností 
radiofrekvenčního stínění a filtrového potlačení.
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Poznámky


