
Povlak  
na polštář

Země léčí...napojte se!Země léčí...napojte se!



1/ Zkontrolujte správnou funkčnost svých elektrických zásuvek
• Dříve než uzemňující povlak na polštář použijete, vyzkoušejte,  

zda je zásuvka správně uzemněná. 
• Použijte k tomu tester zásuvek.  

Pokud používáte námi dodávaný tester, správná indikace jsou tři 
světýlka 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.

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. 

INFORMACE K POUŽÍVÁNÍ

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

4/ Jak o produkt pečovat? 
Náš vodivý černý uhlíkový materiál je ze své podstaty antimikrobiální a 
lze jej otřít vlhkým hadříkem.Pro příležitostné hlubší čištění doporuču-
jeme jednoduchý 3krokový postup.
1. Výrobek otřete vlhkým hadříkem smíchaným s malým množstvím jem-
ného domácího mýdla.

2. Čistým vlhkým hadříkem mýdlo důkladně otřete. Tím se zabrání hroma-
dění, které blokuje vodivost. 

3. Nechte produkt uschnout na vzduchu.

Důležité: Nikdy nepoužívejte čisticí prostředek obsahující bělidlo, dez-
infekční prostředky, oleje nebo bělící prostředky, protože by to mohlo 
poškodit vodivost vašeho produktu Earthing®.  
Nikdy nevkládejte výrobek do pračky.
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3/ Doporučení 
Potah na polštář Ground Therapy je navržen z našeho tenkého, perforované-
ho a 100% vodivého uhlíkového tech materiálu.
Používejte s polštářem nebo spěte přímo na povlaku na polštář, zapojte jej
do uzemněné zásuvky a užijte si blažený uzemněný spánek.
Tenký černý vodivý materiál, se kterým vaše tělo přichází do styku,
je vyroben z PU (polyuretanové) pryskyřice. Kožené podobné výrobky 
vyrobené z polyuretanu (PU) jsou na rozdíl od starších kůží z PVC  pro spo-
třebitele velmi příjemné a bezpečné. Naše PU kůže neobsahuje vinyly 
ani ftaláty.
Tenká černá vrstva PU kůže je naplněna vodivým uhlíkovým pigmentem pro vodivou 
horní vrstvu. Uhlík je po kyslíku druhým nejhojnějším prvkem v lidském těle. Uhlík je to, 
co vede zemskou energii. Získali jsme ekologické a netoxické materiály, abychom našim 
zákazníkům poskytli bezpečný a prvotřídní uzemňovací produkt.

Vhodné i na masáže i jiné terapie, zesiluje účinky terapií.

1/ Zapojte jeden konec uzemňujícího kabelu    
 do šedé plastové uzemňující zástrčky. 

2/ Do zástrčky lze připojit dva uzemňující produkty  
 najednou, je jedno, kterou zdířku použijete. Kulatý  
 profil banánku a hranatý profil zdířky v zástrčce  
 slouží k lepšímu ukotvení kabelu, proto zapojení  
 může jít trochu ztěžka. Nebojte se přitlačit. 

3/ Zástrčku dejte do správně uzemněné   
 zásuvky nebo použijte uzemňující kolík,   
 který jste umístili venku do země. 

4/ Druhý konec kabelu nacvakněte k povlaku.

5/ Nyní je povlak uzemněný.  


