
NÁVOD SAUNA BELT 
Pečlivě si přečtěte níže uvedené informace: 
 
Elektrické  napětí  dodávané  z hlavní  elektrické  sítě  by  mělo  být  stejné  jako  je  uvedeno 
v technických datech v návodu. 
• Při používání nebo skladování  saunovacího pásu Velform výrobek neohýbejte, nemačkejte. 
• Při  použití  Velform  Sauna  Belt  nepoužívejte  špendlíky,  jehlice  nebo  jiné  ostré  kovové předměty. 
• Výrobek Velform Sauna Belt nepřikrývejte žádným předmětem, který není uveden v návodu. 
• Výrobek nemyjte ve vodě a nikdy ho neomývejte čistícími prostředky. 
• Výrobek nesmí přijít do kontaktu s vodou, protože elektrické součástky jsou i po vypnutí stále pod elektrickým napětím. 
• Výrobek nenechávejte nebo neskladujte na místech, kde by mohl spadnout do vody nebo jiné kapaliny, např. blízko vany nebo 
umyvadla. Saunovací pás Velform nesušte v sušičce naprádlo. 
• Výrobek nepoužívejte, jestliže jste pod vlivem alkoholu, prášků na spaní nebo sedativ. 
• Velform Sauna Belt by neměly používat děti a lidé se zdravotními problémy. 
• U lidí s citlivou pokožkou, kteří dlouhodobě užívají Velform Sauna Belt, může dojít k podráždění pokožky, jako jsou puchýře a 
popálení. Při používání buďte opatrní. 
• Jestliže se cítíte ospale odpojte výrobek z elektrické zásuvky. 
• Používejte pouze termoregulátor dodaný s Velform Sauna Belt. 
• Nenahrazujte části  Velform Sauna Belt z jiných zařízení. 
• Tento přístroj není určeno pro léčebné použití. 
• Jestliže saunovací pás Velform nepoužíváte, nenechávejte ho zapojený v elektrické zásuvce. Tím se vyvarujete riziku popálení, ohně 
nebo elektrického šoku. 
• Velform Sauna Belt udržujte mimo dosah dětí. 
• Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem a uvedené v návodu. 
• Velform Sauna Belt používejte pouze na takových částech těla, která jsou uvedena v návodu. 
Nesprávné použití může poškodit přístroj nebo Vaši pokožku. 
• Nikdy výrobek nepoužívejte s jinou plastickou hmotou, může způsobit popálení. 
• Výrobek nepoužívejte na zvířatech. 
 
VAROVÁNÍ 
1. Velform Sauna Belt nepoužívejte ve vaně. 
2. Velform Sauna Belt nepoužívejte, jestliže kabel nebo jiná připojení jsou poškozena, jestliže správně nepracují, jsou zlomené nebo se 
dostali do kontaktu s vodou. 
3. Velform Sauna Belt nepoužívejte, jestliže se cítíte ospale. 
4. Velform Sauna Belt nepoužívejte, jestliže máte menstruaci nebo jste těhotná. 
5. Před použitím Velform Sauna Belt se poraďte se svým lékařem, jestli netrpíte zdravotními problémy, které by Vám znemožňovaly 
používat Sauna Belt. 
6. Lidem s citlivou pokožkou doporučujeme nepoužívat Velform Sauna Belt na nejvyšším stupni teploty. 
 
VYUŽITÍ A DOPORUČENÍ 
Mnoho sportovců, jako jsou boxeři, jezdci na koních, zápasníci s býky, fotbalisté a další už řadu let používají sauny. 
Velform Sauna Belt nabízí mnoho užitků jako tradiční sauna, ale Velform Sauna Belt má jednu velkou výhodu: můžete ho používat ve 
Vašem vlastním domě. Kromě toho, můžete saunovací pás soustředit na takové části těla, kde to nejvíce potřebujete. Tato přenosná 
sauna je výborná na zadeček, pas, záda a boky. 
 
Je důležité,  aby  jste  saunovací  pás  Velform  používali  v místnosti,  kde  je    pokojová  teplota 
a nepoužívali klimatizaci, za účelem ztlumení nebo zvýšení efektivity. 
V tomto případě, Vaše tělo nebude pociťovat účinky náhlé změny teploty. 
Dříve než umístíte saunovací pás Velform na Vaši pokožku, ujistěte se, že jste v pohodlné 
poloze, buď ležíte nebo stojíte.  Nepoužívejte  Sauna  Belt,  jestliže  ležíte  na  břiše,  protože  to může způsobit problémy elektrického 
obvodu. 
Při  používání  saunovacího  pásu  Velform,  nepoužívejte  žádný  druh  tělového  krému  nebo 
podobný výrobek. Tělové krémy mohou způsobit alergickou reakci. 
Při používání saunovacího pásu Velform doporučujeme pít teplé nápoje, jako je mléko, čaj nebo káva. Nepijte studené nápoje. 
Saunovací pás používejte nejméně dvě hodiny po jídle. 
Pro lepší výsledky, by jste měli saunovací pás Velform používat 50 minut, ne však delší dobu. 
Po  50  minutách  se  pás  automaticky  vypne.  Saunovací  pás  nepoužívejte  po  dobu  delší  než nepřetržitých 45 dní. 
Jestliže chcete pokračovat v používání saunovacího pásu Velform po 45 dnech, čekejte jeden týden, než pás začnete opět používat. 
 



 
NÁVOD NA POUŽITÍ 
1. Připevněte saunovací pás Velform na vybranou část Vašeho těla (zadeček, pas, nebo boky). Pás  Sauna  Belt  by  měl  zcela  obepínat  
Vaše  tělo  bez  mačkání,  dvojení  nebo  skladů.  Pás nepřipevňujte  příliš  těsně.  Pokud  je  Vám  Sauna  Belt  těsný  použijte  prosím  
přiložený  prodlužovací pás se suchými zipy, který upevníte k Sauna Belt a tím rozšíříte jeho obvod. 
 

2. Zkontrolujte, jestli Vaše elektrická síť má  stejné elektrické napětí jako je vytištěno na zástrčce, učiňte tak před zapojením přístroje 
do elektrické sítě. 
 
3. Ujistěte se, že teplotní regulátor je vypnutý. 
 
4. Zapojte elektrickou šňůru do elektrické sítě. 
 
5. Na regulátoru teploty otočte stupnicí na maximální  teplotu, tím se přístroj rychle nahřeje. Po 5 minutách nebo když ucítíte, že je 
pás dostatečně zahřátý  si nastavte  stupnici na požadovanou teplotu. Sauna Belt má ideální teplotu, pokud kontrolka přestane blikat. 
 
6. Na  konci  saunování  si  utřete  pot  a  počkejte  15  nebo  20  minut,  kdy  se  budete  moci osprchovat nebo vykoupat, najíst se 
nebo napít studeného nápoje. Neobávejte se, jestliže Vaše  pokožka  bude  načervenalá:  tato  reakce  je  následkem  stálé  teploty,  
které  byla vystavená. Zčervenání se ztratí po několika hodinách. 
 
ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ 
Jakmile skončíte Vaše sezení, odejměte saunovací pás Velform a rozprostřete ho na podlahu 
dokud nevychladne. Poté pás můžete vyčistit s vlhkým hadříkem a osušit. Saunovací pás 
Velform skladujte na suchém místě. 
 
.  
 
TECHNICKÁ DATA 
Síťové napájení: AC 230 V / 50–60 Hz 
Příkon: 55 W 
Automatický vypínací systém:  50 min 
Teplotní rozsah: 34°C– 75°C(regulovatelné) 
Rozměry pásu: 357x248x62 mm 
Váha pásu: 0,340 kg 
Délka kabelu: 1,75 m 
 


