WEARABLES
Země léčí...napojte se!

INFORMACE K POUŽÍVÁNÍ
1/ Zkontrolujte správnou funkčnost svých elektrických zásuvek

3/ Doporučení

•

Dříve než produkt použijete, vyzkoušejte,
zda je zásuvka správně uzemněná.

•

Umístěte produkt na vámi preferované místo, na nohu či paži.

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.

•

Upevněte produkt tak, aby nebyl volný, ale držel pohodlně.

•

Je nutné být v přímém kontaktu kůže a produktu, jinak nedochází
k procesu uzemnění.

•

Lehký, pohodlný způsob uzemnění např. na cestách.

•

Produkt je hypoalergenní.

•

Můžete jej použít v noci, když spíte, nebo během dne při práci či
odpočinku.

•

Může být použit samostatně nebo v kombinaci s uzemňující
podložkou nebo prostěradlem či jiným uzemňujícím produktem.

•

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.

2/ Jak produkt zapojit?
1/ Zapojte jeden konec uzemňujícího kabelu
do šedé plastové uzemňující zástrčky.

17. tester zásuvek

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.
9,18 EUR /265 Kč / 185,50 Kč

18. rovný kabel

3/ Zástrčku dejte do správně uzemněné
zásuvky nebo použijte uzemňující kolík,
který jste umístili venku do země.
4/ Druhý konec kabelu nacvakněte k produktu.
5/ Nyní je produkt uzemněný.

Vhodný také na terapie, zesiluje jejich účinky.

4/ Jak o produkt pečovat?
•

Doporučujeme prát produkty ručně v mírném/neagresivním pracím
prostředku. Sušte volně na vzduchu.

•

Při praní v pračce se doporučuje prát ponožky, nákolenky či náramek
v malém látkovém pytlíčku.

•

Nesušte v sušicce. Nečistěte chemicky (suchým čištěním).

•

Produkty nežehlete (nebo pouze na nízkou teplotu).

•

Vodivé vlákno je stříbrné. Nepoužívejte bělící prostředky, aviváž a
čistící prostředky obsahující oleje (např. levandulový či kokosový).

•

Po použití tělového mléka se doporučuje hodinu počkat a ponožky,
náramek či nákolenky použít až poté.

•

Uzemňující kabel ani zásuvku neperte.

7,38 EUR / 205 Kč / 143,50 Kč

19. kroucený kabel
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9,18 EUR / 255 Kč / 178,50 Kč

21. uzemňující kolík s kabelem

