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ČESKY   
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1. K seznámení 
Proč je osvěžující spánek tak důležitý?
Dobrý spánek, po kterém se cítíme odpočatí, je pro naše tělesné i duševní 
zdraví velmi důležitý; během spánku totiž mimo jiné zpracováváme nově 
nabyté zkušenosti a posilujeme svou duševní i tělesnou kondici. Jestliže 
však při spaní chrápete, je kvalita vašeho spánku velmi omezena.
Pásek proti chrápání beurer SL 40 byl vyvinut speciálně pro omezení pro-
jevů chrápání při spaní na zádech a pro zlepšení kvality spánku a celkově 
dobré kondice.

Jak funguje pás proti chrápání?
Mnoho lidí chrápe při spaní na zádech, neboť v této poloze může brada 
a jazyk zapadnout a zúžit okolí hltanu. Zúžením dýchacích cest dochá-
zí k chvění měkkého patra, čímž mohou vznikat zvuky velmi hlasitého 
chrápání. Pás proti chrápání byl vyvinut speciálně k tomu, aby na základě 
elektrostimulace zabránil chrápání při spaní na zádech.
Pás proti chrápání se používá stejně jako hrudní pás. Pás proti chrápání se 
upevňuje kolem zad a hrudníku. 
Tělo potřebuje až tři týdny na to, aby si zvyklo na pás proti chrápání a uži-
vatel mohl dobře spát na boku i na břiše.
Na zadní straně pásku proti chrápání se nacházejí dvě elektrody. Ve sní-
matelném ovladači na prsou je zabudován snímač polohy, který rozpozná 
polohu na zádech. Jakmile snímač rozpozná polohu na zádech, vyšlou 
elektrody do zad elektrický impulz. Tělo zareaguje na impulzy a změní 
polohu. Impulzy se opakují tak dlouho, dokud uživatel nezmění polohu 
a přestane spát na zádech. 
Aby si tělo na elektrické impulzy nezvyklo, jsou během používání pásu 
vysílány v různých variantách.
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2. Obsah balení
Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a zda je 
kompletní. Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství ne-
vykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. 
V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo 
zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu. 

1× pás proti chrápání s ovládací jednotkou
1× prodlužovací pásek
1× kabel micro USB
1× návod k použití

3. Vysvětlení symbolů
Na přístroji, v návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje jsou 
použity následující symboly:

Přečtěte si návod 
k použití. Upozornění

Upozornění na důleži-
té informace

VAROVÁNÍ

Varovné upozor-
nění na nebezpečí 
poranění nebo riziko 
ohrožení zdraví

POZOR

Bezpečnostní upo-
zornění na možné 
poškození zařízení/
příslušenství

 Výrobce 21

PAP  

Obal zlikvidujte 
s ohledem na životní 
prostředí.
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Tento výrobek 
splňuje požadavky 
platných evropských 
a národních směrnic.

Likvidace podle 
směrnice o odpadních 
elektrických a elek-
tronických zařízeních 
(OEEZ).

Přístroj může vysílat 
průměrné výstupní 
hodnoty 10 mA 
v intervalu po 5 
sekundách 

 

Certifikační značka 
pro výrobky, které 
jsou vyváženy do 
Ruské federace a do 
Společenství nezávis-
lých států.

4. Použití v souladu s určením
   VAROVÁNÍ
Pás proti chrápání používejte výhradně u člověka a elektrody umisťujte jen 
v oblasti zad. Nikdy nepoužívejte pás proti chrápání s elektrodami umístě-
nými na hrudníku. 
Pás proti chrápání nikdy nepoužívejte na jiné části těla. Pás proti chrápání 
nepoužívejte na zvířatech. Pás proti chrápání je určen pouze pro používání 
v domácím/soukromém prostředí. Pás proti chrápání není určen pro lékař-
ské nebo komerční účely.
Výrobce neručí za škody vzniklé neodborným nebo nevhodným používá-
ním. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce 
nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návo-
du.
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5. Varovné a bezpečnostní pokyny
   VAROVÁNÍ
• Pás proti chrápání a obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Hrozí 

nebezpečí udušení!
• Tento přístroj mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslový-

mi či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a zna-
lostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečné-
ho používání přístroje a chápou z toho vyplývající rizika. 

• Děti nesmí přístroj používat ani čistit.
• Používejte přístroj pouze k účelu, ke kterému byl vytvořen, a způso-

bem uvedeným v tomto návodu. Jakékoliv nesprávné použití může být 
nebezpečné.

• Jestliže máte v oblasti aplikace nějaký šperk nebo piercing, musíte tyto 
předměty před použitím přístroje odstranit, jinak by mohlo dojít k bodo-
vým popáleninám.

• Nepoužívejte pás proti chrápání současně s jinými přístroji, které do 
těla vysílají elektrické impulzy (např. přístroje TENS).

• Nepřibližujte přístroj ke zdrojům tepla.
• Nepřibližujte odnímatelnou ovládací jednotku ke zdrojům tepla a nepo-

užívejte ji v blízkosti (~1 m) krátkovlnných nebo mikrovlnných zařízení, 
která by mohla ovlivnit účinnost přístroje.

• Přístroj používejte pouze s dodávaným příslušenstvím. 
• Při zdravotních problémech jakéhokoliv druhu se obraťte na svého 

praktického lékaře!
• Ve výjimečných případech může v místě aplikace elektrod dojít k pod-

ráždění pokožky.
• Nepoužívejte přístroj během koupání nebo sprchování. Skladujte nebo 

uchovávejte přístroj na místech, ze kterých nemůže spadnout do umy-
vadla nebo do vany.

• Nikdy přístroj nevkládejte do vody nebo jiných kapalin.
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• Nikdy nepřikládejte k tělu pás proti chrápání s nezakrytými kovový-
mi elektrodami. Používání pásu proti chrápání bez zakrytých elektrod 
může způsobit poranění.

• Jestliže kryty pro připojení elektrod chybí nebo se uvolnily, zasuňte je 
před použitím pásu proti chrápání.

Přístroj se nesmí používat:
• v oblasti hlavy: mohl by vyvolat křečové záchvaty;
• v oblasti krku / krční tepny: mohl by způsobit zástavu srdce;
• v oblasti hltanu a hrtanu: mohl by způsobit svalové křeče, které by 

mohly vést až k udušení;

Elektrody se nesmí používat::
• v blízkosti hrudního koše: Zde by použití mohlo zvýšit riziko fibrilace 

srdečních komor a vyvolat zástavu srdce.
Pozor – pro vaši bezpečnost!
Přístroj je určen k tomu, aby ho používal zdravý dospělý člověk.
Přístroj byste neměli vůbec používat v těchto případech:

• implantované elektrické přístroje (např. kardiostimulátor)
• v případě voperovaných kovových implantátů
• poruchy srdečního rytmu
• akutní onemocnění
• epilepsie
• při onemocnění rakovinou
• na poraněné kůži nebo řezných ranách
• v těhotenství
• při sklonu ke krvácení, např. po akutním zranění nebo zlomenině. Sti-

mulační proud by mohl vyvolat nebo zesílit krvácení.
• po operacích, po nichž by zvýšené svalové kontrakce mohly narušit 

léčebný postup
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• při současném připojení k jinému vysokofrekvenčnímu chirurgickému 
přístroji

• při nízkém nebo vysokém krevním tlaku
• při vysoké horečce
• při duševních poruchách
• na oteklých nebo zanícených místech
• při akutních nebo chronických onemocněních žaludku a zažívacího 

traktu
• V případě pochybností se obraťte na svého lékaře.

Obecné pokyny pro zacházení s bateriemi
   VAROVÁNÍ
• Pokud by se tekutina z článku baterie dostala do kontaktu s pokožkou 

nebo očima, opláchněte postižené místo vodou a vyhledejte lékaře.
• Chraňte baterie před nadměrným teplem.
• Nebezpečí výbuchu! Baterie nevhazujte do ohně.
• Nebezpečí spolknutí! Malé děti by mohly baterie spolknout a udusit se. 

Baterie proto uchovávejte mimo dosah malých dětí!
• Baterie se nesmí rozebírat, otevírat nebo drtit.
• Před prvním spuštěním přístroje zcela nabijte baterii (viz kapitola „Uve-

dení do provozu“).
• Baterie se před použitím musí správně nabít. Vždy musíte dodržovat 

pokyny výrobce, popř. údaje v tomto návodu k použití pro správné 
nabíjení.

• Pro dosažení co nejdelší životnosti baterie ji plně nabíjejte každých 
6 měsíců.

• Používejte jen nabíječky uvedené v návodu k použití.
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 POZOR
• Přístroj nesmíte otvírat. Nepokoušejte se nikdy opravovat přístroj sami. 

Mohlo by dojít k závažným poraněním. V případě nedodržení těchto 
pokynů záruka zaniká.

• Odnímatelnou ovládací jednotku pásu proti chrápání chraňte před nára-
zy, vlhkostí, nečistotami, silnými teplotními výkyvy a přímým slunečním 
zářením.

• Pokud je třeba přístroj opravit, obraťte se na náš zákaznický servis 
nebo autorizovaného prodejce.

• Chraňte odnímatelnou ovládací jednotku pásu proti chrápání před kon-
taktem s vodou!

• Pás proti chrápání používejte a uchovávejte při teplotě okolí od 
10 °C do 40 °C. Vyšší nebo nižší teploty by mohly pás proti chrápání 
poškodit.

• Při čištění odnímatelné ovládací jednotky pásu proti chrápání nepo-
užívejte žádné chemické nebo abrazivní čisticí prostředky. Ovládací 
jednotku čistěte jemnou, lehce navlhčenou utěrkou. V případě silného 
znečištění můžete utěrku navlhčit slabým mýdlovým roztokem. Pás 
proti chrápání můžete prát v ruce.



10

6. Popis přístroje
 1. Pásek proti chrápání
 2. Kryt elektrod EMS
 3. Elektrody EMS
 4. Ovládací jednotka 
 5. Prodlužovací pásek
 6. Vypínač 
 7. Přípojka micro USB
 8. Tlačítko − (snížení intenzity)
 9.  Tlačítko + (zvýšení intenzity)
10. Kontrolky LED

1
2

4

5

6

7

8

9
10

3
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7. Uvedení do provozu
Vyjměte přístroj z fólie. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození nebo záva-
dě přístroje. Jestliže u přístroje zjistíte poškození nebo závadu, nepouží-
vejte ho a obraťte se na zákaznický servis nebo na svého dodavatele.
  Upozornění
Jestliže ovládací jednotka není upevněna na pásu proti chrápání, uslyšíte 
při pohybech lehké klapání na drucích. Způsobují to zabudované přítlačné 
kroužky a tento jev je zcela normální a není známkou poškození nebo 
závady.

Nabíjení baterie
  Upozornění
Než začnete používat pás proti chrápání, musíte nejdříve alespoň jednu 
hodinu nabíjet ovládací jednotku. Postupujte takto:

1. Dodávaný kabel micro USB zapojte do síťového 
adaptéru USB (výstup: max. 5 V / 1 A, není součástí 
balení) a ovládací jednotky.

2. Síťový adaptér zapojte do vhodné zásuvky. Pod-
le stavu nabití baterie se modře rozsvítí kontrolky 
LED. Jakmile svítí modře všechny čtyři kontrolky 
LED, je baterie ovládací jednotky plně nabitá. Ka-
bel USB můžete také případně zapojit do USB 
portu na počítači.

  Upozornění
Během procesu nabíjení nelze přístroj používat.
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8. Použití
1 Upevnění ovládací jednotky na pás proti chrápání 

Připevněte ovládací jednotku podle nákresu 
na pás proti chrápání. Dbejte na to, aby ovlá-
dací jednotka s oběma druky zacvakla do 
pásu proti chrápání. 

2 Přiložení pásu proti chrápání
Před přiložením pásu proti chrápání 
nejdříve lehce navlhčete vodou elek-
trody s vodním kontaktem a kontakt-
ní místa na zádech. Přiložte pás proti 
chrápání tak, aby elektrody EMS 
dolehly do výše střední části zad. 
Dbejte na to, aby pás proti chrápá-
ní nikde neškrtil, ale elektrody EMS 
měly stále dostatečný kontakt s kůží 
na zádech. Dbejte na to, aby byl suchý zip dobře upevněn. Pokud 
by byl pás proti chrápání příliš krátký a nemohli jste ho zapnout, po-
užijte prodlužovací pásek pro nastavení pásu proti chrápání. 

 Upozornění
Pokud se rozsvítí jedna z kontrolek LED červeně, nemají elektrody 
EMS dostatečný kontakt s kůží na zádech. Znovu nasaďte pás proti 
chrápání tak, aby elektrody EMS měly dostatečný kontakt s kůží 
a aby se rozsvítila modrá kontrolka LED. Přístroj je aktivní pouze teh-
dy, jestliže elektrody EMS mají dostatečný kontakt s kůží.
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3 Zapnutí ovládací jednotky
Pás proti chrápání zapnete stisknutím a přidržením vypínače na 
ovládací jednotce . Jedna z kontrolek LED začne svítiti modře. 
Jestliže jedna z kontrolek LED třikrát červeně blikne, musíte nabít 
baterii ovládací jednotky. Dodržujte pokyny z kapitoly „Nabíjení ba-
terie“ na straně 11.
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4 Vyzkoušení a stanovení intenzity
Intenzitu elektrické stimulace můžete vyzkoušet před použitím pří-
stroje a můžete tak stanovit, jaká má být intenzita stimulace elektrod 
EMS při poloze na zádech. Přístroj má celkem 20 stupňů intenzity. 
Požadovanou intenzitu nastavíte tlačítky +/−. Stiskněte tlačítko +, in-
tenzita se zvýší a tlačítkem − se intenzita sníží. Intenzitu nastavte do 
takové výše, aby pro vás elektrická stimulace byla ještě příjemná.

1 kontrolka LED svítí = stupeň intenzity 1 až 5
2 kontrolky LED svítí = stupeň intenzity 6 až 10
3 kontrolky LED svítí = stupeň intenzity 11 až 15
4 kontrolky LED svítí = stupeň intenzity 16 až 20

5 Aktivace funkce rozpoznání polohy na zádech 
Jestliže jste spokojeni s intenzitou elektrické stimulace, můžete ji po-
tvrdit krátkým stisknutím vypínače . Kontrolky LED zhasnou, aby 
uživatele nerušily během spánku. Nyní se spustí funkce rozpoznání 
polohy na zádech. Jakmile je rozpoznána poloha na zádech, budou 
do těla vyslány elektrické impulzy a uživatel bude stimulován ke 
změně polohy při spánku. 

6 Vypnutí ovládací jednotky a sejmutí pásu proti chrápání
Ovládací jednotku vypnete dlouhým stisknutím vypínače  
 , jednotka musí zavibrovat a kontrolky LED zhasnou. Rozepněte 
pás proti chrápání.  
Při nabíjení ovládací jednotky sejměte ovládací jednotku z pásu 
proti chrápání. Očistěte pás proti chrápání podle popisu v kapitole 
„9. Čištění a údržba“.
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9. Čištění a údržba
   VAROVÁNÍ
• Ovládací jednotku a pás proti chrápání NEPERTE v pračce!
• Před každým čištěním sejměte ovládací jednotku z pásu proti chrápání.
• Ovládací jednotku čistěte jemnou, lehce navlhčenou utěrkou. V případě 

silného znečištění můžete utěrku navlhčit slabým mýdlovým roztokem.
• Jestliže ovládací jednotku sejmete z pásu proti chrápání, můžete pás 

proti chrápání vyprat v teplé vodě. Používejte jemný mýdlový roztok 
nebo tekutý prací prostředek. Nepoužívejte žádné bělicí prostředky!

• K čištění nepoužívejte žádné chemické nebo abrazivní čisticí prostřed-
ky.

• Ovládací jednotka nesmí spadnout na zem.
• Dbejte na to, aby se do ovládací jednotky nedostala žádná voda. Jest-

liže by se tak stalo, použijte ovládací jednotku teprve tehdy, až bude 
zcela suchá.

10. Příslušenství a náhradní díly
Příslušenství a náhradní díly naleznete na internetových stránkách www.
beurer.com nebo kontaktujte příslušný servis ve své zemi (podle adres 
servisních středisek). Příslušenství a náhradní díly jsou navíc dostupné 
v běžném obchodě.

Označení Číslo výrobku nebo objednací číslo
1× ovládací jednotka 164.204
1× pás proti chrápání 164.205
1× prodlužovací pásek 164.206
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11. Co dělat v případě problémů?
Problém Možná příčina Odstranění
Ovládací jednotka 
se nezapíná. Vybitá baterie Nabijte baterii.

Ovládací jednotka 
se nezapíná a ba-
terie je nabitá.

Vadný přístroj Kontaktujte zákaznický 
servis.

Žádné elektrické 
impulzy

Příliš slabý kontakt 
elektrod s kůží

Elektrody nejprve navlh-
čete a umístěte je správ-
ně na holou kůži.

Příliš slabé elektric-
ké impulzy

 Intenzita je příliš 
nízká.

Zvyšte intenzitu 
tlačítkem +

Pás nedosáhne 
kolem horní části 
těla.

Horní část těla je příliš 
mohutná.

Použijte prodlužovací 
pásek.

12. Likvidace 
V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho 
životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. 
Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst 
ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických 
a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na pří-
slušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.
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13. Technické údaje
Model SL 40
Napájení 5 V, 1 A
Baterie 3,7 V; 110 mAh, lithium-polymerová
Doba chodu baterie 16 h – 40 h (v závislosti na zvolené intenzitě)
Velikost elektrod cca 9 × 3 cm 
Tvar vlny symetrická, dvoufázová pravoúhlá křivka 
Výstupní parametry 
(zatížení 500 Ω)

– výstupní napětí: max. 65 V p-p
– výstupní proud: max. 130 mA p-p
– výstupní frekvence: 10 – 60 Hz

Šířka impulzu 50 µs – 250 µs
Hmotnost ovládací jednotka: cca 18 g 

pás proti chrápání: cca 135 g
prodlužovací pásek: cca 40 g

Obvod hrudníku cca 80–105 cm 
(pomocí prodlužovacího pásku lze prodloužit až 
na 140 cm)

Maximálně přípustné 
provozní podmínky

10 °C až +40 °C, relativní vlhkost vzduchu 20–65 %

Maximálně přípustné 
podmínky pro 
skladování

0 °C až +55 °C, relativní vlhkost vzduchu 10–90 % 

Technické změny vyhrazeny.
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14. Záruka a servis
Společnost Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (dále jen 
„Beurer“) poskytuje za níže uvedených podmínek záruku na tento výrobek 
v níže uvedeném rozsahu.
 
Níže uvedené záruční podmínky se nedotýkají zákonné povinnosti 
odpovědnosti prodávajícího na základě smlouvy o nákupu uzavřené 
s kupujícím. 
Záruka kromě toho platí bez újmy závazných zákonných předpisů 
o ručení.

Beurer zaručuje bezchybnou funkčnost a úplnost tohoto výrobku.

Celosvětová záruční lhůta činí 3 roky (let) od okamžiku nákupu nového 
výrobku kupujícím.

Tato záruka platí pouze pro výrobky, které získal kupující jako spotřebitel 
a které používá výhradně k osobním účelům v domácím prostředí.
Platí německé právo.

Pokud by se během záruční lhůty ukázal tento výrobek jako neúplný nebo 
by jeho funkčnost nebyla bezchybná podle následujících ustanovení, 
zajistí Beurer podle těchto záručních podmínek bezplatnou náhradní do-
dávku nebo opravu.

Pokud chce kupující ohlásit záruční případ, obrátí se nejdříve na 
místního prodejce: viz přiložený seznam „Service International“ 
s adresami servisních středisek. 

Kupující poté obdrží bližší informace o vyřízení záručního případu, např. 
kam může poslat výrobek a jaké podklady musí dodat. 

Uplatnění záruky je možné pouze tehdy, jestliže kupující může předložit 
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- kopii faktury / doklad o nákupu 
- originální výrobek 
společnosti Beurer nebo autorizovanému partnerovi společnosti Beurer.

Tato záruka se výslovně nevztahuje na 
- opotřebení, které vyplývá z běžného používání nebo spotřeby výrobku;
- díly příslušenství dodávané k tomuto výrobku, které se při řádném pou-

žívání opotřebují nebo spotřebují (např. baterie, akumulátory, manžety, 
těsnění, elektrody, osvětlovací prostředky, nástavce a příslušenství inha-
látoru); 

- výrobky, které nebyly řádně používány, čištěny, skladovány nebo ošet-
řovány a/nebo byly používány, čištěny, skladovány nebo ošetřovány 
v rozporu s ustanoveními návodu k použití, a výrobky, které byly otevře-
ny, opraveny nebo změněny kupujícím nebo servisem, který nedisponu-
je autorizací společností Beurer; 

- škody vzniklé při dopravě výrobku mezi výrobcem a zákazníkem nebo 
servisním střediskem a zákazníkem;

- výrobky, které byly zakoupeny jako 2. jakost nebo jako použité výrobky;
- následné škody, které vyplývají z vady tohoto výrobku (v tomto případě 

však platí nároky z odpovědnosti za vady výrobku nebo z jiných závaz-
ných zákonných ustanovení o ručení). 

Opravy nebo kompletní výměna výrobku v žádném případě neprodlužují 
záruční lhůtu. 
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SLOVENSKY   

Prečítajte si pozorne tento návod na 
použitie, uschovajte ho na neskoršie 
použitie, sprístupnite ho aj iným použí-
vateľom a dodržiavajte pokyny v ňom 
uvedené.

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,
teší nás, že ste sa rozhodli pre výrobok z nášho sortimentu. Naše meno 
zaručuje hodnotné a dôkladne odskúšané produkty najvyššej kvality z ob-
lasti tepla, hmotnosti, krvného tlaku, telesnej teploty, tepu, jemnej terapie, 
masáže, krásy, detí a vzduchu.
S priateľským odporúčaním
Váš tím Beurer

 1. Oboznámenie sa  .................................. 21
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10. Príslušenstvo a náhradné diely ............. 33
11. Čo robiť, ak sa vyskytnú problémy? ..... 34
12. Likvidácia .............................................. 34
13. Technické údaje .................................... 35
14. Záruka/servis ........................................ 36
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1. Oboznámenie sa 
Prečo je zotavujúci spánok taký dôležitý?
Zotavujúca noc s dostatkom spánku má pre naše telesné a psychické 
zdravie enormný význam; pretože v spánku spracúvame, okrem iného, 
novo získané skúsenosti a posilňujeme naše duševné a telesné zdravie. 
Ak však v spánku chrápete, kvalita vášho spánku sa výrazne zhorší.
Pás proti chrápaniu beurer SL 40 bol špeciálne vyvinutý na obmedzenie 
chrápania podnieteného polohou pri ležaní na chrbte a na zlepšenie kvali-
ty spánku a pocitu pohody.

Ako funguje pás proti chrápaniu?
Mnohí ľudia chrápu v polohe na chrbte, pretože vtedy môžu spadnúť sán-
ka a jazyk dozadu a zúžiť nosohltan. Takto zúžené dýchacie cesty podpo-
rujú chvenie mäkkých tkanív v hltane, čím môže vznikať hlasné chrápanie. 
Pás proti chrápaniu bol vyvinutý špeciálne na to, aby zabránil chrápaniu 
podmienenému polohou pri ležaní na chrbte pomocou elektrostimulácie.
Pás proti chrápaniu sa zakladá ako normálny prsný popruh. Pritom sa pás 
proti chrápaniu upevní okolo chrbta a hrudníka. 
Telo potrebuje dva až tri týždne, kým si zvykne na pás proti chrápaniu 
a dokáže dobre spať v bočnej polohe alebo na bruchu.
Na zadnej strane pásu proti chrápaniu sa nachádzajú dve elektródy. V od-
nímateľnej ovládacej časti na hrudi je zabudovaný snímač polohy, ktorý 
rozpozná polohu na chrbte. Keď rozpozná polohu na chrbte, vyšlú elektró-
dy na chrbte elektrický impulz. Telo reaguje na impulzy a zmení polohu pri 
ležaní. Impulzy sa opakujú, kým používateľ neprestane spať na chrbte. 
Aby si používateľ na elektrické impulzy nemohol zvyknúť, menia sa impul-
zy počas aplikácie.
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2. Obsah balenia
Skontrolujte rozsah dodávky, či jej kartónový obal nevykazuje vonkajšie 
poškodenia a či je obsah balenia kompletný. Pred použitím sa musíte 
uistiť, že prístroj a príslušenstvo nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia 
a že je odstránený všetok obalový materiál.  V prípade pochybností ho 
nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu 
zákazníckeho servisu. 

1 x pás proti chrápaniu s ovládacou jednotkou
1 x rozširujúci pás
1 x mikro-USB kábel
1 x návod na použitie

3. Vysvetlenie symbolov
Na prístroji, v návode na použitie, na obale a na typovom štítku prístroja 
sa používajú nasledovné symboly:

Prečítajte si návod na 
použitie Upozor-

nenie

Upozornenie na dôleži-
té informácie

VÝSTRAHA

Výstražné upozorne-
nie poukazujúce na 
nebezpečenstvo zra-
nenia alebo ohrozenie 
Vášho zdravia

POZOR

Bezpečnostné upozor-
nenie na možné škody 
na prístroji/príslušen-
stve
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 Výrobca 21

PAP  
Obal ekologicky zlik-
vidujte

Tento výrobok 
spĺňa požiadavky 
platných európskych 
a národných noriem.

Likvidácia v súlade so 
smernicou ES o od-
padoch z elektrických 
a elektronických zaria-
dení – WEEE (Waste 
Electrical and Electro-
nic Equipment).

Prístroj môže 
vydávať efektívne 
východiskové 
hodnoty nad 10 mA 
spriemerované za 
každý 5-sekundový 
interval 

 

Označenie certifikátu 
pre produkty, ktoré sa 
vyvážajú do Ruskej 
federácie a krajín Spo-
ločenstva nezávislých 
štátov

4. Účel použitia
   VÝSTRAHA
Pás proti chrápaniu používajte výlučne na ľuďoch a elektródy umiestňujte 
výlučne v oblasti chrbta. Pás proti chrápaniu neumiestňujte a nepoužívajte 
nikdy s elektródami na hrudníku. 
Pás proti chrápaniu nikdy nepoužívajte na iných častiach tela. Pás proti 
chrápaniu nepoužívajte na zvieratách. Pás proti chrápaniu je určený len 
na použitie v uzavretých priestoroch a v domácom/súkromnom prostredí. 
Pás proti chrápaniu nie je určený na lekárske alebo komerčné použitie.
Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku neprimeraného ale-
bo nesprávneho použitia. V prípade pochybností prístroj nepoužívajte 
a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho 
servisu.
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5. Výstražné a bezpečnostné upozornenia
   VÝSTRAHA
• Pás proti chrápaniu a obalový materiál udržiavajte mimo dosahu detí. 

Hrozí nebezpečenstvo udusenia!
• Tento prístroj môžu používať osoby so zníženými telesnými, zmyslo-

vými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností 
a vedomostí len vtedy, ak bude na ne dohliadať iná osoba alebo ak od 
nej dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania prístroja a poro-
zumeli nebezpečenstvám vyplývajúcich z používania tohto prístroja. 

• Deti nesmú prístroj používať alebo čistiť.
• Prístroj používajte iba na účel, na ktorý bol vyvinutý, a spôsobom uve-

deným v návode na použitie. Akékoľvek neprimerané použitie môže byť 
nebezpečné.

• Ak sa na mieste aplikácie nachádza šperk alebo piercing, musí sa pred 
použitím prístroja odstrániť, pretože v opačnom prípade hrozia bodové 
popáleniny.

• Nepoužívajte prístroj súčasne s inými prístrojmi, ktoré do vášho tela 
vysielajú elektrické impulzy (napr. prístroje TENS).

• Prístroj uchovávajte v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov.
• Odnímateľnú ovládaciu jednotku držte mimo zdrojov tepla a nepouží-

vajte ju v blízkosti (~ 1 m) krátkovlnných alebo mikrovlnných zariadení, 
pretože tieto môžu ovplyvniť účinok.

• Prístroj používajte len s dodávaným príslušenstvom. 
• V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa zdravia sa poraďte so 

svojím lekárom!
• V ojedinelých prípadoch sa v oblasti elektród môže vyskytnúť podráž-

denie kože.
• Prístroj nepoužívajte pri kúpaní alebo sprchovaní. Prístroj neskladujte 

a neuchovávajte na miestach, z ktorých by mohol spadnúť do vane 
alebo umývadla.
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• Prístroj nikdy neponárajte do vody alebo inej kvapaliny.
• Pás proti chrápaniu si nikdy neprikladajte s holými elektródami. Použí-

vanie pásu proti chrápaniu bez krytov elektród môže mať za následok 
poranenia.

• Ak kryty na pripojenie elektród chýbajú alebo sa uvoľnia, znovu ich za-
suňte pred použitím pásu proti chrápaniu.

Prístroj sa nesmie používať:
• v oblasti hlavy: Tu môže vyvolať kŕčovité záchvaty.
• v oblasti krku/krčnej tepny: Tu môže vyvolať zástavu srdca.
• v oblasti hltana a hrtana: Tu môže vyvolať svalové kŕče, ktoré môžu 

spôsobiť udusenie.

Elektródy sa nesmú používať:
• v blízkosti hrudného koša: V takom prípade sa môže zvýšiť riziko komo-

rovej fibrilácie srdca a môže dôjsť k jeho zástave.
Pozor – pre vašu bezpečnosť!
Prístroj je určený iba na použitie v prípade zdravých dospelých.
V nasledujúcich prípadoch by ste v žiadnom prípade nemali prístroj pou-
žívať.

• Implantované elektrické prístroje (napr. kardiostimulátor)
• Pri kovových implantátoch
• Poruchy srdcového rytmu
• Akútne ochorenia
• Epilepsia
• Pri rakovinových ochoreniach
• V oblasti s poraneniami kože a reznými ranami
• Tehotenstvo
• Náchylnosť na krvácanie, napr. po akútnom zranení alebo zlomenine. 

Vzruchový prúd môže spôsobiť alebo zosilniť krvácanie.
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• Po operáciách, pri ktorých by mohli zosilnené svalové kontrakcie naru-
šiť proces hojenia

• Pri súčasnom pripojení na vysokofrekvenčné chirurgické zariadenie
• Pri nízkom alebo vysokom krvnom tlaku
• Pri vysokej horúčke
• Pri psychózach
• V opuchnutých alebo zapálených oblastiach
• Pri akútnych alebo chronických ochoreniach žalúdočno-črevného trak-

tu
• V prípade pochybností sa poraďte so svojím lekárom.

Všeobecné upozornenia týkajúce sa manipulácie s akumulá-
tormi
   VÝSTRAHA
• Ak sa kvapalina vytekajúca z článku akumulátora dostane do kontaktu 

s pokožkou alebo očami, postihnuté miesto umyte a vyhľadajte lekár-
sku pomoc.

• Akumulátory chráňte pred nadmerným teplom.
• Nebezpečenstvo výbuchu! Akumulátory nikdy nehádžte do ohňa.
• Nebezpečenstvo prehltnutia! Malé deti môžu akumulátory prehltnúť 

a zadusiť sa nimi. Z toho dôvodu skladujte akumulátory mimo dosahu 
malých detí!

• Akumulátory nerozoberajte, neotvárajte a nedrvte.
• Pred prvým použitím úplne nabite akumulátor (pozri kapitolu „Uvedenie 

do prevádzky“).
• Akumulátory musia byť pred použitím správne nabité. Vždy dodržuj-

te pokyny výrobcu na správne nabíjanie, resp. údaje uvedené v tomto 
návode na použitie.

• Na dosiahnutie čo najdlhšej životnosti akumulátora ho úplne nabite 
aspoň každých 6 mesiacov.
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• Na nabíjanie používajte len nabíjacie stanice uvedené v návode na ob-
sluhu.

   POZOR
• Prístroj nesmiete otvárať. Nepokúšajte sa prístroj opravovať samo-

statne. Následkom by v takom prípade mohli byť vážne poranenia. Pri 
nedodržaní pokynov zaniká záruka.

• Odnímateľnú ovládaciu jednotku pása proti chrápaniu chráňte pred 
nárazmi, vlhkosťou, nečistotami, veľkými teplotnými výkyvmi a priamym 
slnečným žiarením.

• Pri opravách sa obráťte na zákaznícky servis alebo na autorizovaného 
predajcu.

• Chráňte odnímateľnú ovládaciu jednotku pása proti chrápaniu pred 
vodou!

• Pás proti chrápaniu používajte a uchovávajte pri okolitej teplote v roz-
sahu 10 °C až 40 °C. Vyššia alebo nižšia teplota môže pás proti chrá-
paniu poškodiť.

• Na čistenie odnímateľnej ovládacej jednotky pása proti chrápaniu 
nepoužívajte chemické čistiace prostriedky ani abrazívne prostriedky. 
Ovládaciu jednotku čistite mäkkou, mierne navlhčenou utierkou. V prí-
pade silnejšieho znečistenia môžete handričku navlhčiť jemným mydlo-
vým roztokom. Pás proti chrápaniu možno prať v rukách.
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6. Popis prístroja
 1. Pás proti chrápaniu
 2. Kryt elektród EMS
 3. Elektródy EMS
 4. Ovládacia jednotka 
 5. Rozširujúci pás
 6. Tlačidlo ZAP/VYP 
 7. Mikro-USB prípojka
 8. Tlačidlo − (zníženie intenzity)
 9. Tlačidlo + (zvýšenie intenzity)
10. LED

1
2

4

5

6

7

8

9
10

3
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7. Uvedenie do prevádzky
Vyberte prístroj z fólie. Skontrolujte prístroj, či nie je poškodený a nemá 
nedostatky. Ak by ste na prístroji zistili chyby, nepoužívajte ho a kontak-
tujte zákaznícky servis alebo svojho dodávateľa.
  Upozornenie
Keď je ovládacia jednotka upevnená na páse proti chrápaniu, počujete pri 
pohyboch mierne klepanie na patentné gombíky. Toto je na základe zabu-
dovaných upínacích krúžkov úplne normálne a neznamená to poškodenie 
alebo chybu.

Nabitie akumulátora
  Upozornenie
Pred prvým uvedením pása proti chrápaniu do prevádzky ho nechajte mi-
nimálne hodinu nabíjať. Postupujte nasledovne:

1. Spojte dodaný mikro-USB kábel s USB sieťovým 
adaptérom (output: max. 5 V/1 A, nie je súčasťou 
balenia) a ovládacou jednotkou.

2. Zasuňte sieťový adaptér do vhodnej zásuvky. Pod-
ľa stavu nabitia akumulátora začnú LED svietiť na-
modro. Keď svietia namodro všetky štyri LED, je 
akumulátor ovládacej jednotky plne nabitý. Alter-
natívne môžete USB kábel zastrčiť aj do USB na-
bíjacej zdierky počítača.

  Upozornenie
Počas nabíjania nie je použitie možné.
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8. Použitie
1 Upevnenie ovládacej jednotky na pás proti chrápaniu 

Upevnite ovládaciu jednotku na pás proti 
chrápaniu podľa obrázka. Dbajte o to, aby 
ovládacia jednotka citeľne a počuteľne za-
padla s patentnými gombíkmi na pás proti 
chrápaniu. 

2 Založenie pása proti chrápaniu
Pred založením pása proti chrápaniu 
najskôr vodou navlhčite elektródy 
s vodným kontaktom a kontaktné 
miesto na chrbte. Pás proti chrápa-
niu založte tak, aby elektródy EMS 
priliehali vo výške strednej časti 
chrbta. Dbajte o to, aby pás proti 
chrápaniu nebol príliš stiahnutý, ale 
aby mali elektródy EMS napriek tomu 
dostatočný kontakt s pokožkou na chrbte. Dbajte pritom o to, aby 
bol suchý zips pevne uzavretý. Ak by bol pás proti chrápaniu príliš 
krátky a nemohli by ste ho zapnúť, použite rozširujúci pás, aby ste 
pás proti chrápaniu predĺžili. 

 Upozornenie
Ak sa niektoré LED rozsvieti načerveno, nemajú elektródy EMS 
dostatočný kontakt s pokožkou na chrbte. Znovu umiestnite pás 
proti chrápaniu, kým nebudú mať elektródy EMS dostatočných kon-
takt s pokožkou a LED sa rozsvieti namodro. Prístroj je aktívny len 
vtedy, keď majú elektródy EMS dostatočný kontakt s pokožkou.
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3 Zapnutie ovládacej jednotky
Na zapnutie pása proti chrápaniu podržte na ovládacej jednotke 
dlho stlačené tlačidlo ZAP/VYP . Jedna LED sa rozsvieti namodro. 
Ak niektorá LED trikrát zabliká načerveno, musíte nabiť akumulátor 
ovládacej jednotky. Riaďte sa pritom pokynmi z kapitoly „Nabitie 
akumulátora“ na strane 29.
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4 Odskúšanie a stanovenie intenzity
Intenzitu elektrickej stimulácie môžete vyskúšať pred použitím a ur-
čiť, s akou intenzitou majú elektródy EMS stimulovať pri polohe na 
chrbte. Prístroj disponuje 20 stupňami intenzity. Tlačidlami +/− na-
stavte požadovanú intenzitu. Stlačte tlačidlo +na zvýšenie intenzity 
a tlačidlo − na zníženie intenzity . Nastavte iba takú vysokú intenzitu, 
aby sa vám elektrická stimulácia ešte zdala príjemná.

Svieti 1 LED = stupeň intenzity 1 až 5
Svietia 2 LED = stupeň intenzity 6 až 10
Svietia 3 LED = stupeň intenzity 11 až 15
Svietia 4 LED = stupeň intenzity 16 až 20

5 Aktivácia rozpoznania polohy na chrbte 
Keď ste spokojný s intenzitou elektrickej stimulácie, môžete ju potvr-
diť krátkym stlačením tlačidla ZAP/VYP . LED sa tým vypnú, aby 
používateľa nerušili počas spánku. Rozpoznanie polohy na chrbte sa 
teraz spustí. Keď sa rozpozná poloha na chrbte, vydajú sa elektrické 
impulzy na tele a tým podnietia používateľa, aby zmenil svoju polohu 
pri spaní. 

6 Vypnutie ovládacej jednotky a odobratie pása proti chrá-
paniu
Keď chcete ovládaciu jednotku zase vypnúť, podržte dlho stlačené 
tlačidlo ZAP/VYP , kým ovládacia jednotka vibruje a nezhasnú 
LED. Otvorte pás proti chrápaniu.  
Keď chcete ovládaciu jednotku nabiť, vytiahnite ju z pása pro-
ti chrápaniu. Pás proti chrápaniu vyčistite podľa popisu v kapitole 
„9. Čistenie a starostlivosť“.
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9. Čistenie a starostlivosť
   VÝSTRAHA
• Ovládaciu jednotku a pás proti chrápaniu NEČISTITE v práčke!
• Pred každým čistením odstráňte ovládaciu jednotku z pása proti chrá-

paniu.
• Ovládaciu jednotku čistite mäkkou, mierne navlhčenou utierkou. V prí-

pade silnejšieho znečistenia môžete handričku navlhčiť jemným mydlo-
vým roztokom.

• Keď ste z pása proti chrápaniu vybrali ovládaciu jednotku, pás môžete 
opatrne oprať vo vlažnej vode. Na tento účel použite jemný mydlový lúh 
alebo tekutý prací prostriedok. Nepoužívajte bielidlá.

• Na čistenie nepoužívajte žiadne chemické alebo abrazívne čistiace 
prostriedky.

• Nenechajte ovládaciu jednotku spadnúť.
• Dbajte o to, aby sa do vnútra ovládacej jednotky nedostala žiadna 

voda. Ak by sa to predsa len stalo, potom ovládaciu jednotku použite 
znovu až vtedy, keď bude kompletne suchá.

10. Príslušenstvo a náhradné diely
Príslušenstvo a náhradné diely nájdete na stránke www.beurer.com alebo 
na príslušnej adrese servisu vo svojej krajine (podľa zoznamu servisných 
adries). Príslušenstvo a náhradné diely navyše dostanete v obchode.

Označenie Výrobné alebo objednávacie číslo
1 x ovládacia jednotka 164.204
1 x pás proti chrápaniu 164.205
1 x rozširujúci pás 164.206
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11. Čo robiť, ak sa vyskytnú problémy?
Problém Možná príčina Odstránenie
Ovládacia jednotka 
sa nezapne Akumulátor vybitý Nabíjanie akumulátora

Ovládacia jednotka 
sa nezapína a aku-
mulátor je plne 
nabitý

Chybný prístroj Kontaktujte zákaznícky 
servis

Žiadne elektrické 
impulzy

Príliš slabý kontakt 
s elektródami

Elektródy najskôr navlh-
čite a správne umiestnite 
na holú kožu

Príliš slabé elektric-
ké impulzy  Príliš slabá intenzita Zvýšte intenzitu tlačidlom 

+ 
Pás neobíde trup 
dookola

Príliš masívne rozmery 
trupu

Použite rozširovací pás

12. Likvidácia
V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po ukončení život-
nosti nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. 
Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušných zberných 
miest vo vašej krajine. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o od-
padoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical 
and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad 
zodpovedný za likvidáciu.
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13. Technické údaje
Model SL 40
Napájanie 5 V, 1 A
Akumulátor 3,7 V, 110 mAh lítiovo-polymérový
Doba chodu 
akumulátora

16 h – 40 h (v závislosti od zvolenej intenzity)

Veľkosť elektród cca 9 x 3 cm 
Tvar vlny Symetrický, dvojfázový pravouhlý tvar 
Výstupné parametre 
(500 Ω zaťaženie)

– Výstupné napätie: max. 65V p-p
– Výstupný prúd: max. 130 mA p-p
– Výstupná frekvencia: 10 – 60 Hz

Šírka impulzu 50 µs – 250 µs
Hmotnosť Ovládacia jednotka: cca 18 g 

Pás proti chrápaniu: cca 135 g
Rozširujúci pás: cca 40 g

Obvod hrudníka cca 80 – 105 cm 
(rozšíriteľný až na 140 cm pomocou 
rozširujúceho pása)

Maximálne prípustné 
prevádzkové 
podmienky

10 °C až +40 °C, 20 – 65 % relatívnej vlhkosti 
vzduchu

Maximálne prípustné 
skladovacie 
podmienky

0 °C až +55 °C, 10 – 90 % relatívnej vlhkosti 
vzduchu 

Technické zmeny vyhradené.
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14. Záruka/servis
Spoločnosť Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (ďalej len 
„Beurer“) poskytuje za ďalej uvedených predpokladov a v nižšie popísa-
nom rozsahu záruku na tento výrobok.
 
Zákonné záručné povinnosti výrobcu z kúpnej zmluvy s kupujúcim 
zostávajú ďalej uvedenými záručnými podmienkami nedotknuté. 
Záruka okrem toho platí bez obmedzenia kogentných zákonných zá-
ručných predpisov.

Beurer ručí za bezchybnú funkčnosť a úplnosť tohto výrobku.

Celosvetová záručná doba je 3 roky od zakúpenia nového, nepoužitého 
výrobku kupujúcim.

Táto záruka platí len na výrobky, ktoré kupujúci nadobudol ako spotrebiteľ 
a používa ich výlučne na osobné účely v rámci domáceho použitia.
Platí nemecké právo.

Ak sa tento výrobok počas záručnej doby ukáže ako neúplný alebo čo sa 
týka funkčnosti, ako chybný podľa nasledujúcich ustanovení, Beurer pod-
ľa týchto záručných podmienok bezplatne výrobok vymení alebo vykoná 
opravu.

Keď by kupujúci chcel ohlásiť prípad záruky, obráti sa najskôr na 
miestneho predajcu, pozri priložený zoznam „Service International“ 
s adresami servisov. 

Kupujúci potom dostane informácie o vybavení prípadu záruky, napr. kam 
výrobok poslať a aké podklady sú potrebné. 

Nárok na záruku prichádza do úvahy len vtedy, keď môže kupujúci pred-
ložiť 
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- kópiu faktúry/potvrdenie o kúpe 
- originálny výrobok 
spoločnosti Beurer alebo autorizovanému partnerovi Beurer.

Z tejto záruky sú výslovne vylúčené 
- opotrebovanie, ktoré súvisí s normálnym používaním alebo spotrebou 

výrobku;
- diely príslušenstva dodávané s týmto výrobkom, ktoré sa opotrebujú, 

resp. spotrebujú pri riadnom používaní (napr. batérie, akumulátory, man-
žety, tesnenia, elektródy, žiarovky, nadstavce a príslušenstvo inhalátora); 

- výrobky, ktoré boli nesprávne a/alebo v rozpore s ustanoveniami návodu 
na použitie používané, čistené, skladované alebo ošetrované, rovnako 
ako výrobky ktoré otvoril, opravoval alebo zmenil kupujúci alebo servis 
neautorizovaný spoločnosťou Beurer; 

- škody, ktoré vzniknú počas prepravy medzi výrobcom a zákazníkom, 
resp. servisom a zákazníkom;

- výrobky, ktoré boli zakúpené ako tovar 2. voľby alebo ako použitý tovar;
- následné škody, ktoré súvisia s chybou tohto výrobku (v tomto prípade 

však môžu vzniknúť nároky z ručenia za výrobok alebo z iných kogent-
ných zákonných záručných ustanovení). 

Opravy alebo kompletná výmena v žiadnom prípade nepredlžujú záručnú 
dobu. 
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Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)  
• www.beurer.com • www.beurer-gesundheitsratgeber.de 
• www.beurer-healthguide.com


