ScanRix® infrarøde varmetæpper
Brugsvejledning
Model SR 180, SR 180 B, SR 180 L og SR 190

Vores mission er at give alle adgang til kvalitetsprodukter indenfor
helse og sundhed.
Det kan vi kun, når vi er meget kritiske overfor hvilke produkter, der får
lov at få varemærket ScanRix®.
Alle produkter testes i Danmark af flere forbrugere inden de lanceres på
markedet. Det giver DIG garanti for at produkterne er gennemtestede
og lever op til vores og vores kunders krav.

ScanRix® ApS
info@scanrix.dk
www.scanrix.dk

Tillykke med dit nye produkt fra ScanRix®

Infrarøde tæpper fra ScanRix®

- læs denne vejledning grundigt inden brug

- produktsortiment

SR 180, SR 190 og SR 180 B

•

•

Fold tæppet ud på et fladt underlag. Har du særligt behov for støtte
f.eks. ved nakke eller lænd, lægges puder under tæppet. Læg eventuelt et håndklæde, et lagen eller dynebetræk under/om dig, hvis du
bruger høj varme.

ScanRix SR 180
Vores mest solgte infrarøde tæppe.
3 zoner med infrarød varme.

Tilslut de tre ledninger til de 3 zoner (gælder ikke SR 180 L, da der
kun er 1 zone og den håndholdte controllerboks allerede er tilsluttet –
se side 5-6 i manualen).
Zone 1: til den øverste del af kroppen – øverst på boksen

Lækker kvalitet.
ScanRix SR 180 B

Luksuriøst infrarødt tæppe med 180 biansten. Frigiver negative ioner - der ifølge kinesisk tradition
giver større velvære, hurtigere udrensning og regenerering af kroppen celler.

Zone 2: til midterste del – midt på boksen
Zone 3: til nederste del af kroppen – nederst på boksen

•

Sæt ledningen fra controllerboksen i stikkontakten og tænd for kontakten.

•

Tryk på tænd/power knappen. Controllerboksen er nu klar til at indstille til behandlingen.

ScanRix SR 180 L

•

Vælg med piletasterne hvor mange grader du ønsker i hver zone min.
25° C – max. 80° C.

•

Indstil timeren på piletasterne, efter hvor længe du vil ligge. Vi anbefaler at starte blidt med f.eks. 20 minutter på 50° C. Byg langsomt op,
så din krop vænner sig til det og så den eventuelle udrensning bliver
så blid som muligt.

•

1

Bruges især af sportsudøvere.

Sæt controllerboksen hvor du let kan nå den. Læg dig godt til rette i
tæppet – fold flapperne til fødder og skuldre ind, svøb dig selv godt
ind. Fold først tæppet sammen igen, når det er kølet af. Rens det med
en fugtig klud, hvis du har svedt meget. Gerne med kolloid sølv, der
er det mildeste rengøringsmiddel.

1 zone med infrarød varme. Håndholdt controllerboks.
Specielt fremstillet til personer med stor følsomhed
overfor EMF, da tæppet er certificeret Low EMF.

ScanRix 190 PRO
Ekstra stort tæppe designet til klinikbrug.
3 zoner med infrarød varme.
Bruges især som slanketæppe til store personer.
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Specifikationer

Brug af produktet
- få mest ud af dit produkt ved at følge nedenstående vejledning

SR 180, SR 180 B, SR 180 L
Størrelse udslået

175-180 x 175-180 cm

Volt

220 V

Forbrug

600 W

Frekvens

50Hz

Antal varmezoner

3 zoner (1 zone SR 180 L)

Temperaturindstilling

25°-80°

Farve

Sølvfarvet (SR 180 B sort)

Certifikater

CE LVD EMF EMC IEM

Tidsstyring

5-60 minutter

Vandresistens kode

IPX0

Vægt

10 kilo (SR 180 B 15 kilo)

Lukkesystem

Velcro

Materiale udvendig side

Blød PU

Materiale indvendig side

PVC

Varmetråde

Kulfiber

SR 190 PRO
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Størrelse udslået

190 x 190 cm

Volt

220 V

Forbrug

600 W

Frekvens

50Hz

Antal varmezoner

3 zoner

Temperaturindstilling

25°-80°

Farve

Sølvfarvet

Certifikater

CE LVD EMF EMC IEM

Tidsstyring

5-60 minutter

Vandresistens kode

IPX0

Vægt

11 kilo

Lukkesystem

Velcro

Materiale udvendig side

Blød PU

Materiale indvendig side

PVC

Varmetråde

Kulfiber

Mange brugere af ScanRix-tæppet ønsker hurtige resultater, men det fås IKKE ved at skrue temperaturen op på max. og ligge der så længe som muligt!
Første gang du bruger tæppet, kan du enten ligge der i kort tid ved høj varme eller i længere tid ved lav varme.

Start f.eks. ud med 45-50° i 20 minutter, 3-4 gange om ugen. Derefter kan du
stille og roligt bygge op i både tid, temperatur og behandlingstid.
Vi anbefaler altid, at du lægger et underlag mellem dig og tæppet (et lagen,
håndklæde eller dynebetræk). Bruger du tæppet med temperatur over 50°
er det vigtigt, at du følger denne anbefaling, da du kommer til at svede en
del.
Alle reagerer forskelligt på behandlingen og har du mange diagnoser eller
diagnoser, der involverer dine muskler, led og knogler kan du få udrensningssymptomer som hovedpine og utilpashed. Overdriver du behandlingen vil udrensningssymptomerne være indikation på, at du er nået grænsen
for, hvad du kan tåle. Det er bedre, du giver din krop ro til at komme af med
alle affaldsstofferne og bruger det få gange om ugen - end at du overdriver
og f.eks. får hovedpine, hver gang du har brugt tæppet! Men det er meget
forskelligt, hvordan den enkelte reagerer - og derfor må du prøve dig frem i
det tempo, du finder mest behageligt.
Sørg for at drikke rigelig vand, når du har ligget i tæppet, da det vil hjælpe
kroppen til at udrense.
Efter brug bør du aftørre tæppet med en fugtig klud med mildt opvaskemiddel eller som vi anbefaler, kolloidt sølv, da det er desinficerende.
Fold først tæppet sammen, når det er helt tørt.
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Infrarødt varmetæppe

Infrarødt varmetæppe

- masser af fordele

- det med småt

45 min

45 min

180 min

60 min

øget

få varmen

løb

svømning

yoga

sit-ups

forbrænding

indefra

DETOX

BLØDGØRER

SLANKENDE
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SMUK HUD

•

Tilslut ALDRIG tæppet mens det er sammenfoldet.

•

Læg altid tæppet på et plant underlag og sørg for, at der ingen folder er på
tæppet.

•

Tjek altid om tæppet virker inden du lægger dig i det.

•

Børn under 10 år eller dyr bør ikke bruge tæppet. Tæppet er IKKE legetøj.
Børn over 10 år bør være under opsyn hele tiden ved brug.

•

Vær under opsyn, hvis du lider af klaustrofobi eller føler ubehag ved små lukkede rum.

•

Læg altid noget mellem tæppet og din krop – et lagen, håndklæde eller kryb
ned i et dynebetræk. Der kan under behandlingen afgives en del sved med
affaldsstoffer, som let bliver en meget varm væske omkring dig.

•

Må ikke bruges i fugtige omgivelser.

•

Behandling med bar hud ved høj varme kan give varmemærker og en følelse
af at blive forbrændt.

•

Undgå at ligge i tæppet med tøj med metalspænder, lynlåse og/eller knapper.

•

Vask ALDRIG tæppet med meget vand eller i vaskemaskinen og sørg altid for,
at tæppet er tørt når det pakkes sammen.

•

Tæppet kan ikke tåle stærke kemikalier og rengøringsmidler så vi anbefaler
kolloid sølv i en sprayflaske til aftørring.

•

Tæppet er fyldt med varmetråde og må derfor ikke presses sammen – undgå
derfor at træde på et sammenlagt tæppe eller at sætte det i spænd, så der
dannes pressefolder.

•

Brug IKKE tæppet, hvis du har: høj feber, en hjerte- eller arterie sygdom
(pacemakerbruger), har åbent og/eller betændte sår, er gravid, ammende
eller er bløder. Ønsker du alligevel at bruge tæppet, så konsultér din læge
først.
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Andre produkter fra ScanRix®

Infrarødt varmetæppe

- alt til wellness i hjemmet eller klinikken

Spørgsmål vi ofte får

Fodmassage F-907B
Super lækker fodmassagemaskine, der med
lufttryk og rullemassage giver en skøn følelse i fødderne efter en
behandling.

Må man bruge tæppet, når man har implantater (kobberspiral, kunstig
hofte, metal/titanium implantater osv.)?
Vi har solgt disse tæpper i snart 5 år i Danmark og har ingen kontraindikationer på
kobberspiral, hormonspiral eller andre implantater. Vi har godt lagt mærke til, at nogle
skriver det i deres advarselstekster (fordi metalimplantater kan være varmeledende),

men at ligge i et infrarød saunatæppe svarer stort set til at ligge i solen - dog uden UV
-stråler. Og personer med forskellige implantater solbader garanteret lige så flittigt
som andre uden. Dét er vores tilgang. Dog skal det også siges, at alt skal gøres med
måde. Det er klart, at lægger du dig i tæppet for fuld varme (80 grader) i lang tid, så vil
der være en risiko for, at varmeledende implantater kan blive opvarmet og blive var-

mere end det omgivende væv. Vi har aldrig hørt om det endnu, men risikoen er ihvertfald teoretisk til stede. Vi advarer mod at bruge tæppet, hvis man har pacemaker (på
grund af elektromagnetiske bølger), hvis man er bløder (på grund af blodtryksstigning
og temperaturstigning i kroppen, der kan have indvirkning på faktorpræparater) og

Vandrenser SWT 5000

mod at anvende det, hvis man har åbne sår (igen blodtryksstigning). Gravide og am-

Effektiv vandrensningmed omvendt osmose
og aktivt kul af kokosskaller. Derudover kan
den lave varmt vand til
te og kaffe. Nem og
praktisk bordmodel,
der ikke skal tilsluttes
vandhanen.

udrensning af toxiner, der kan frigives til foster og modermælk). Så brug tæppet stille

mende frarådes også intensivt brug af tæppet (på grund af temperaturstigning og
og roligt. Anvender du høje temperaturer, så skal du ligge kortere tid i tæppet. Vi anbefaler 50-55 grader i max. 30-45 minutter pr. behandling. Men det er så forskelligt, hvordan folk reagerer på varmen, så det er svært at give en entydig guideline.

Hvor ofte må jeg bruge tæppet? Hvor længe? Hvilken temperatur?
I princippet kan du bruge det så ofte du vil. Nogle personer er dog mere følsomme end
andre og vi alle reagerer forskelligt på varmen og den udrensning, der sker ved at bruge et infrarød saunatæppe.

Vi anbefaler derfor at starte stille og roligt op. Det kan være ved f.eks. 45°-50°C i 20-30
minutter, 2-3 gange om ugen. Mærk efter, hvad der sker i din krop og hvordan du reagerer på det. Nogle reagerer med influenzalignende symptomer, let hovedpine og let
utilpashed - og det er klart et tegn på, at kroppen arbejder. Føles det ikke rart, så sæt
tid eller temperatur ned, og fortsæt med det indtil du ikke mærker nogen ubehagelige

symptomer - derefter kan du skrue stille og roligt op i tid og temperatur. HUSK! drik
altid rigeligt vand både før og efter behandling.
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Tillykke med dit nye produkt fra ScanRix®

Billedvejledning

- læs denne vejledning grundigt inden brug
SR 180 L

•

Fold tæppet ud på et fladt underlag. Har du særligt behov for støtte
f.eks. ved nakke eller lænd, lægges puder under tæppet. Læg eventuelt et håndklæde, et lagen eller dynebetræk under/om dig, hvis du
bruger høj varme eller sveder meget.

•

Sæt ledningen fra den håndholdte controllerboks i tæppet og sæt
bagefter stikket i stikkontakten og tænd for kontakten.

•

Tryk på tænd/power knappen i midten på den håndholdte controllerboks, der nu er klar til at indstille temperatur og tid på behandlingen.

•

Indstil tid på piletasterne til højre, efter hvor længe du vil ligge. Timeren kan indstilles fra 5 til 60 minutter. Vi anbefaler at starte blidt med
f.eks. 20-30 minutter på 50-55° C. Byg langsomt op, så din krop vænner sig til det og så den eventuelle udrensning bliver så blid som muligt.

•

Vælg med piletasterne til venstre på den håndholdte controllerboks,
hvor mange grader du ønsker i tæppet - min. 25° C – max. 80° C.

•

Tæppet starter automatisk efter cirka 5 sekunder, når du har indstillet
temperatur og tid. Lad tæppet varme lidt op inden du lægger dig i
det, så det ikke er alt for koldt. 2-3 minutter plejer at være rigeligt,
hvis tæppet opbevares i stuetemperatur.

•

Fold først tæppet sammen igen, når det er kølet af. Rens det med en
fugtig klud, hvis du har svedt meget. Gerne med kolloid sølv, der er
det mildeste rengøringsmiddel.
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1: Sæt stikket i tæppet:

2: Tænd for controllerboksen

3: Indstil tid:

4: Indstil temperatur:
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