
INFORMACE K POUŽÍVÁNÍ
1/ Zkontrolujte správnou funkčnost svých elektrických zásuvek

2/ Jak produkt zapojit?

www.earthing.cz, kontakt: 606 643 873 (cz), 737 629 516 (angl), info@earthing.cz 

17. tester zásuvek

9,18 EUR  /265 Kč  /  185,50 Kč

18. rovný kabel

 7,38 EUR  /  205 Kč  /  143,50 Kč 

19. kroucený kabel

9,18 EUR  /  255 Kč  /  178,50 Kč

21. uzemňující kolík s kabelem

 22,50 EUR  / 625 Kč  /  437,50 Kč

v ceně: uzemňující kolík 0,3m z nerezové oceli, 12m rovný kabel, konektor

1/ Zapojte jeden konec uzemňujícího kabelu     
 do šedé plastové uzemňující zástrčky. 
2/ Kulatý profil banánku koncovky a hranatý  
 profil dírky v zástrčce má zajistit lepší   
 ukotvení kabelu, proto zapojení může jít  
 trochu ztěžka.
3/ Zástrčku dejte do správně uzemněné   
 zásuvky nebo použijte uzemňujícímu kolík,  
 který jste umístili venku do země. 
4/ Druhý konec kabelu nacvakněte   
 k uzemňujícímu produktu.
5/ Nyní je produkt je uzemňený.  

4/ Jak o produkt pečovat?

3/ Doporučení 

•	 Dříve	než	uzemňující	polštář	použijete,	vyzkoušejte,	zda	je	zásuvka	
správně	uzemněná.	

•	 Použijte	k	tomu	tester	zásuvek.	 
Pokud používáte námi dodávaný tester, správná indikace jsou tři světýl-
ka nebo jedno světýlko. Pokud tester svítí jinak, zásuvku pro uzemnění 
nemůžete použít, protože není správně uzemněná. Budete tedy muset pro 
uzemnění použít uzemňující kolík nebo jinou zásuvku.

•	 Nepoužívejte	při	praní	bělidla
•	 Nepoužívejte	při	praní	aviváž
•	 Nepoužívejte	čisticí	prostředky	obsahující	oleje,	např.	kokosový	

nebo	levandulový	olej
•	 Žehlit	je	možné	na	nízkou	teplotu

Stříbro v oxidační reakci na kontakt s kůží, vlasy, šamponem etc. ztrácí barvu. Protože celý 
povrch polštáře je stříbrný, může povlak působit po čase skrvnitým dojmem. Pravide-
né praní spolu s ručníky a jiným povlečením mu dá lesk zpátky, ale odbarvení se zcela 
nevytratí. Nemůžeme přijímat reklamace na nekonzistentní barvu stříbra, protože tento 
jev je dán přirozenou povahou materiálu. Uzemňující prostěradla tuto vlastnost nevyka-
zují, protože je v nich protkána ze stříbrných vláken pouze mřížka a na té není odbarvení 
pozorovatelné.

Vhodný	při	zesílení	účinků	terapie	např.	masáže,	fyzioterapie	apod.

Je dobré polštář prát, ve skutečnosti je praní užitečné. Praní v teplé vodě 
odstraní ze stříbra pot a přirozenou mastnotu těla, čímž udrží jeho vodivé 
vlastnosti. Na ty části těla, které přijdou do kontaktu s vodivou částí polštá-
ře, nepoužívejte krém nebo tělové mléko. Tyto přípravky mohou způsobit 
oxidaci stříbrných vláken a snížit jejich vodivost.

•	 PERTE	jednou	týdně
•	 PERTE	v	pračce	na	40	stupňů
•	 Pro	optimální	lesk	stříbra	PERTE	s	ručníky	a	ložním	prádlem
•	 SUŠTE	v	sušičce	na	nízkou	teplotu
•	 K	praní	používejte	tekutý	prací	prostředek

www.uzemnise.cz	
	info@uzemnise.cz	
+420	606	643	873	

	+420	737	629	516	(anglicky)

Povlak  
na polštář

Země léčí...napojte se!

Je třeba zdůraznit, že i v případě, že by vaše zásuvky nebyly zapojeny správně, nehrozí při používání uzemňujících produk-
tů nebezpečí úrazu elektrickým proudem, protože naše výrobky mají vestavěnou bezpečnostní ochranu. Nicméně, pokud 
je vaše zásuvka nesprávně zapojena, nedostane se Vám příznivých účinků uzemnění.


