
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	prostěradlo	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.

1. Položte prostěradlo na délku nebo šířku postele na prostěradlo, které 
užíváte běžně. Je zapotřebí, abyste s uzemňujícím prostěradlem měli 
při spánku kontakt kůží těla. Obvykle lidé prostěradlo pokládají na 
dolní konec postele a dotýkají se jej lýtky a chodidly.

2. Volné konce prostěradla zastelte pod matraci.
3. Před spaním nepoužívejte pleťová mléka, krémy nebo oleje na 

pokožku na těch částech těla, které budou v kontaktu s uzemňovacím 
prostěradlem. Tyto látky oxidují a mohou zhoršit vodivost. 

Vhodné	na	masáže	i	jiné	terapie,	zesiluje	účinky	terapií.

•	 Uzemňující prostěradlo se může prát v pračce při teplotě do 40° C na 
program jemné praní (gentle).

•	 Použijte jen polovinu doporučeného množství pracího prášku. Nepou-
žívejte prací prášek přímo na prostěradlo, nejprve jej rozpusťte ve vodě 
nebo nasypte do dávkovače v pračce. Je možné jej sušit v sušičce na 
nízké nastavení (low/no heat). Po usušení prostěradlo rychle vyjměte ze 
sušičky a urovnejte do hladka. 

•	 Nepoužívejte suché čištění. 
•	 Nepoužívejte chlorová bělidla, tekuté aviváže a čisticí prostředky 

obsahující bělidla nebo aviváže.
•	 Prostěradlo je antibakteriální a antimikrobiální. Perte jej 2x měsíčně, 

aby se odstranily přirozené oleje těla.

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

	+420	737	629	516	(anglicky)

Prostěradlo  
poloviční

Země léčí...napojte se!

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


