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  CZ         Návod na obsluhu + záruční list 

 
Děkujeme Vám za důvěru, projevenou zakoupením naší parafínové vaničky BODY COMFORT BC 01. 

Tato parafínová lázeň je určena na relaxaci a únik od kaţdodenního stresu, osvěţení, omlazení, oţivení Vašeho 

těla i mysli v průběhu několika minut. 

Za účelem získání co největšího mnoţství informací o pouţívání této parafínové lázně je nutné si před prvním 

pouţitím ale i následně pozorně přečíst celý návod  na obsluhu a především dodrţovat bezpečnostní pokyny v 

něm popsané.   
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    POPIS PARAFÍNOVÉ  VANIČKY  BODY COMFORT BC 01: 
1. průhledný plastový poklop 

2. vnitřek parafínové vaničky 

3. ochranná plastová vloţka / mříţka 

4. ovládací panel 

5. spodní část vaničky 

6. zásuvka pro koncovku elektrického kabelu na vaničce 

7. hlavní vypínač na vaničce 

8. tlačítko „II“ zastavení ohřevu a udrţování teploty dosaţené v momentě potlačení tohoto tlačítka 

9. tlačítko „I“  zapnutí vyhřívání 

10. levá červená kontrolka potvrzení napojení vaničky na elektrický zdroj 

11. pravá červená kontrolka funkce vyhřívání 

12. tlačítko regulace zvyšování teploty ohřevu 

13. tlačítko regulace sniţování teploty ohřevu 

14. čislicový displej zobrazující teplotu vyhřívacího tělesa ve stupních Celsia 

15. koncovka elektrického kabelu zasunuta do vaničky 

 

Tato parafínová lázeň se můţe pouţívat pouze na účely popsané v tomto návodu na obsluhu. Je určena výlučně 

na vyhřívání parafínu a ničeho jiného !Nikdy se nesmí vyhřívat prázdná a nesmí se pouţívat na ohřev vody ani 

ţádné jiné tekutiny a ani voda ani ţádná jiná tekutina se do ní nikdy nesmí lít ! 

V zájmu dosaţení co nejdelší ţivotnosti tohoto přístroje se doporučuje pouţívat výhradně parafín BODY 

COMFORT. 

 

 

 

        UVEDENÍ PARAFÍNOVÉ VANIČKY BODY COMFORT BC 01 DO PROVOZU: 
 vyjměte parafínovou vaničku z obalu 

 zvedněte víko-poklop a vyjměte všechny výplně, doplňky a obaly tak aby bola vanička prázdná 

 postavte parafínovou lázeň na pevný,suchý, vodorovný, plochý a nehořlavý podklad 

 vyjměte plastovou ochranou mříţku 

 parafín po sejmutí jeho obalu rozkrájejte na co nejmenší moţné kousky (urychlí se tím čas jeho tání ) 

 připravený parafín -bez obalu -vloţte do vaničky 

 tato vanička má na pravé spodní straně specielní otvor na zasunutí jedné strany koncovky elektrického 

kabelu a vedle něho je hlavní vypínač parafínky.Pro vypnutí parafínky je potřeba tento hlavní vypínač 

zatlačit v poloze „0“. Naopak zatlačením do polohy „I“ se uvede parafínka do provozu, ale to aţ po 

zasunutí obou konců přiloţeného elektrického kabelu do zásuvek na to určených: jednu do otvoru na 

parafínce hned  vedle hlavního vypínače a druhou následně do zásuvky elektrické sítě 230 V/ 50 Hz.  

 druhou koncovku elektrického kabelu je třeba zasunout do zásuvky elektrické sítě 230V / 50 Hz 

 po vyjmutí všeho příslušenství a doplňků z vaničky vloţíme do ní parafín  /maximální mnoţství u této 

parafínky je max. do 5 kg parafínu / a přiloţíme víko na vrch vaničky 

 po zapnutí hlavního vypínače do polohy „I“ se rozesvítí levá červená kontrolka a na čislicovém displeji 

se zobrazí číslo poslední udané-nastavené teploty ohřevu 

 vícenásobním potlačením pravé horní šípky směrem nahoru, nebo naopak dolní šípky směrem nadol, 

podle libovůle, si určíme teplotu na kterou se má rozehřát vanička a tedy i parafín.Nejvyšší maximální 

moţná teplota ohřevu u tohoto modelu je aţ 85 stupňů Celsia. Na spuštění této funkce a zfunkčnění 

rozehřívání je potřeba potlačit levé horní tlačítko „I“,čímţ se spustí do chodu ohřev a začne stoupat 

teplota vyhřívání a souběţně začne blikat pravá červená kontrolka aţ dokud teplota parafínky / topného 

tělesa vevnitř parafínky/nedosáhne předvolenou teplotu. Po dosaţení předvolené teploty přestane pravá 

červená kontrolka blikat a bude svítit trvale – je to znak toho, ţe vanička dosáhla nastavenou teplotu a 

tedy je v nastaveném provozním / funkčním reţimu 

 pro změnu nastavení teploty je vţdy potřeba nejprve potlačit tlačítko vlevo nahoru „I“  a pak následně si 

vyregulavat ţelanou teplotu ohřevu šípkami nahoru nebo dolů a následním opětovným potlačením 

tlačidla vlevo nahoru  „I“    

 !!!Důleţité upozornění ! Vanička se smí rozehřívat vţdy výlučně jenom vtedy, kdyţ je v ní parafín ! 

Nikdy se nesmí rozehřívat bez parafínu !!! Nikdy se do vaničky nesmí lít ani v ní ohřívat voda ! 

 po určitém čase kdyţ vanička dosahne nastavenou teplotu, namísto blikání pravé červené kontrolky, 

tato začne trvale svítit                             
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 parafín je pouţitelný pouze rozpuštěný, ale zároveň nesmí být moc horký aby nedošlo k popálení 

pokoţky! Maximální přípustná teplota parafinu pro humánní pouţívání můţe být maximálně do 60 

stupňů Celsia!   

 Čas tání při prvním rozehřívání 1 kilogramu BODY COMFORT nízkotopného parafínu „46“ při 

nastavení nejvyššího/nejsilnějšího ohřevu 85 stupňů Celsia, je pouhých cca 50 minut, při dalším pouţití 

max. do cca 55 minut. Délka času tání parafínu je nejvíce závislá kromě jiných, především od 

následujících 3 faktorů: mnoţství parafínu, teploty ohřevu a bodu tání parafínu. Např. 2 kg 

nízkotopného BODY COMFORT parafínu „46“ taje pouhých cca 60 minut = 1 hodinu.    

 !!! Důleţité upozornění !!!- Parafín se NESMÍ aplikovat ihned po roztání !!! Mohlo by tak dojít k 

popálení ! Ihned po roztání totiţ můţe mít parafín i vanička teplotu i kolem 85 stupňů Celsia a více !!! 

 parafín je moţné aplikovat na pokoţku aţ po sníţení teploty parafínu na přijatelnou teplotu, coţ je 

maximálně do 60 stupnů Celsia, optimálně kolem 50-55 stupňů Celsia. Toto je moţné docílit tak, ţe se 

po roztání parafínu nastaví teplota na displeji například na 55 stupňů Celsia a je třeba počkat dokud 

teplota parafínu klesne na tuto teplotu – coţ trvá obvykle zhruba cca 25-35 minut. Aţ po poklesu 

teploty parafínu pod 60 stupňu Celsia je parafín bezpečně pouţitelný ! POZOR !: rozdíl mezi teplotou 

zobrazenou na displeji a reálnou teplotou parafínu můţe být i do +/- 5 stupňů Celsia z důvodu 

setrvačnosti 

 účel plastové mříţky je případná ochrana před případným popálením ruk nebo chodidel o dno vaničky. 

V kaţdém případe je třeba plastovou mříţku po pouţití vytahnout z vaničky a nechat jí mimo vaničky, 

protoţe při dalším rozehřívání a tání parafínu by dost podstatně prodluţovala čas tání parafínu 

 teplotu ohřevu parafínu u této vaničky je moţné si nastavit na jakoukoli teplotu. Je ovšem důleţité 

vědět, ţe při teplotě vyšší jak 60 stupňů Celsia můţe dojít k popálení pokoţky ! A zároveň kaţdý 

parafín má svůj bod tání.K této parafínce originálně dodaný parafín má bod tání cca 46 stupňů Celsia, 

takţe pro jeho udrţování v roztátém stavu je potřeba vaničku udrţovat v tepelném pásmu cca kolem 50-

55 stupňů Celsia.  

 vţdy před pouţitím parafínu je dobré si vyzkoušet teplotu krátkým namočením ruky do parafínu, neboť 

citlivost na teplotu je u kaţdého jiná. 

 funkce tlačítka   „II“  je zastavení vyhřívání na té teplotě, na které se právě vanička + parafín nachází. 

Při jaké aktuální teplotě se  tlačítko potlačí = zastaví, při takové teplotě zůstane 

 !!! Důleţité upozornění: kdyţ se vyhřívání nastaví na určitou teplotu a kdyţ ji dosáhne, vyhřívání se 

automaticky vypne a bude jí udrţovat.Přitom ovšem obvykle nastává standardní situace vyhřívacích 

zařízení, ţe teplota můţe ješte setrvačně stoupnout o pár stupňů výše /maximálně 5 stupňů Celsia 

topného tělesa / ale pak můţe i klesnout / rovněţ maximálne o 5 stupňů Celsia /, přičemţ po poklese se 

automaticky zapne ohřev na udrţování zvolené teploty parafínu.Znamená to, ţe parafín i topné těleso 

nebude trvale a přesně na určené teplotě, ale jeho teplota se bude pohybovat v určitém rozpětí kolem 

nastavené teploty – to je běţná praxe vyhřívacích + vyhřívaných těles ! 

 ! Důleţité upozornění ! Do vaničky se nesmí nic vkládat při tání parafínu ! Ruce, případně chodidla, se 

můţou vloţit do vaničky výlučne aţ vtedy, kdyţ bude na displeji alespoň 3 aţ 5 minut bez blikání 

zobrazená teplota maximálně 60 stupňu Celsia ale i niţší, optimálně kolem 52-55 stupňu Celsia. Podle 

moţnosti není třeba ruce ani chodidla přikládat k aluminiovému okraji vaničky, aby se tak co i jen 

preventivně předešlo případnému popálení citlivější pokoţky 

 tato parafínová vanička je určena pouze pro humánní účely ! 

 tato vanička je určena pro domácí i profesionální pouţívání  

 

 

                                             

                            ÚČINEK PARAFÍNOVÉ LÁZNĚ A ZÁBALŮ: 
PARAFÍNOVÁ LÁZEŇ A ZÁBAL  = lokální termoterapie. 
Termoterapie je jednou z nejstarších přírodních terapií.  

Teplota tekutého parafínu při aplikaci závisí od stupňě tání parafínu, ale obvykle se pohybuje kolem cca 50-

55°C. Parafin se na postiţené místo nanese štětcem v několika vrstvách ( záda, klouby, obličej atd.), nebo se 

ruce, chodidla, lokty několikrát ponoří do vaničky s roztátým nahřátým parafínem. Parafínové zábaly představují 

proceduru, která kombinuje zdravotní i estetické účinky. Běţně se aplikují v lázních především na oblast páteře, 

kloubů a svalů.Parafínové zábaly působí jako mini-sauna, vyuţívá se pozvolného předávání suchého tepla z 

parafínu k hloubkovému prohřátí, které vyvolá reakce termoregulačního typu, v důsledku toho dochází 

k zlepšení prokrvení ošetřeného místa a tím k stimulaci regenerace tkání, uvolnění svalových spazmů, je 

urychlen metabolismus a zvyšuje se odolnost organismu. Parafínové zábaly napomáhají nejen k uvolnění a 

sníţení bolesti pohybového aparátu, ale mají blahodárný účinek na celé tělo, uţivatel se cítí uvolněně, účinek je 

rychlý a dostavuje se vysoký a okamţitý kosmetický efekt - pokoţka je sametově hebká.  
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INDIKACE LOKÁLNÍ APLIKACE TEPLA: 

problémy pohybového systému poúrazového, nebo degenerativního původu,chronická revmatoidní artritida a 

další postiţení především drobných kloubů končetin, osteoarthrosy, Bechtěrevova nemoc,páteřní bolestivý 

syndrom, neurologická onemocnění, tenisový loket a všude tam kde teplo přináší úlevu od bolesti. 

V KOSMETICE: 

Parafínový zábal je velmi příjemná aplikace teplého kosmetického parafínu na obličej, dekolt, ruce, nebo 

chodidla.Dochází k celkovému prohřátí, prokrvení a hydrataci ošetřené pokoţky. Před aplikací se doporučuje 

nanést výţivný pleťový krém, nebo masku, která se pak beze zbytku vstřebá.Během zábalu dochází k předání 

tepla a účinných minerálů do pokoţky, zvyšuje se její prokrvení, změkčení a zvyšuje se její tonus, zároveň má 

blahodárný vliv na drobné klouby, uvolňují se svalové spazmy. Mezi nejoblíbenější patří parafínové zábaly 

rukou.Pravidelnými parafínovými zábaly se docílí nejen zpevnění nehtů, krásné jemně hedvábné pokoţky, 

jejímu viditelnému a okamţitému omlazení, ale dojde k uvolnění drobných  kloubů, ztuhlého zápěstí, které jsou 

následkem  jednostranné námahy např. při práci na počítači. 

MASÉŘI: 

Před masáţí, k prohřátí a uvolnění masírovaných oblastí a tím zvýšení účinku masáţe. 

 

                              POSTUPY  PŘI  APLIKACI PARAFÍNOVÉ  LÁZNĚ 

*  parafínový zábal rukou: 
 před vloţením ruky do vaničky je nutno z  ni vše sundat ( prsteny, náramky, rukavičky atd.). Ruce 

umýjte a utřete do sucha, doporučuje se je natřít vhodným pleťovým krémem, 

 prsty lehce roztáhněte a pomalu ponořte celou dlaň do parafínu,chvilku vydrţte, ruku pomalu vyndejte a 

po cca 3 vteřinách znovu ponořte.Toto opakujte asi tak 3x-aţ 5x, aţ se stane parafínový zábal 

neprůhledný. Čím bude vrstva parafínového zábalu silnější, tím se zvyšuje účinek zábalu. Při namáčení 

si musíte dávat pozor aby se ruce nedotýkali bočních stěn a dna vaničky,protoţe by mohlo dojít k jejich 

případnému popálení. S rukou po celou dobu procedury nehýbejte, aby zábal nepopraskal – to je velmi 

důleţité!  

 Na parafínový zábal si natáhněte igelitový návlek a následně termorukavice, čímţ se dosáhne vyšší 

účinek a doporučuje se nechat zábal na ruce minimálně 15 minut působit. 

 Po vychladnutí parafínu si ruku vyjměte z  termorukavice, sundejte igelitový návlek a sejměte z  ruky 

parafín. Takto pouţitý parafín se v salonech nesmí z hygienických důvodů vícekrát pouţívat a 

individuálně se rovněţ nedoporučuje vícekrát pouţívat, neboť v něm zůstávají mrtvé buňky z pokoţky. 

 Následně se doporučuje vmasírovat oleje, nebo jiné kosmetické přípravky do pokoţky, čímţ se dosáhne 

vyšší regenerační a osvěţující účinek parafínového zábalu 

*  parafínový zábal nohou: 
u parafínových zábalů nohou postupujte obdobně jako u zábalů rukou, stejně lze namáčet lokte, zápěstí, nebo 

pouţít parafínový nátěr. POZOR !: v parafínové vaničce se nikdy nesmí stát, musí se  pouţívat pouze v sedě! 

*  parafínový nátěr:  
velké plochy( záda) a klouby se natírají štětcem, vţdy v několika vrstvách, následně je třeba přiloţit igelitovou 

folii a na ni  ručník.Pro i po aplikaci  je postup stejný jako u zábalu. 

Na obličej a dekolt si nejprve nanesete pleťovou masku a na ni  aplikujte  parafínový nátěr - vţdy je nutné 

nejprve teplotu vyzkoušet, neboť pokoţka je v těchto místech citlivá, (aplikace se nedoporučuje při rozšířených 

pórech a popraskaných ţilkách) a také pozor na pokoţku kolem oči, která je velmi citlivá ! 

Místo štětce lze do parafínu namočit  mul, nebo netkanou textilii kterou je moţné následně přiloţit na tělo jako 

obklad a dále pokračovat jako u nátěru štětcem. 

Poznámka: 

V případě aplikace pro více osob výrobce důrazně upozorňuje na dodržování veškerých platných hygienických 

předpisů! 

Víko musí být na přístroji po celou dobu zahřívání parafínu. Po každé aplikaci je nutno dát víko zpět na 

přístroj. 

Po ukončení aplikace  je třeba přístroj vypnout potlačením hlavního vypínače do polohy „O“ a následně 

vytáhnutím koncovky elektrického kabelu z elektrické sítě. Plastovou ochrannou mříţku ze dna vaničky je třeba 

vyjmout aţ po vypnutí parafínky.Po ztuhnutí parafínu lze tuto mříţku poloţit zpět  na ztuhlý parafín a vaničku 

přiklopit víkem. 

 

                          POSTUP PŘI ČIŠTĚNÍ PARAFÍNOVÉ LÁZNĚ: 
 před čistěním zapněte přístroj do provozu a nechte zapnutý do té doby, neţ bude parafín viditelně    

rozehřátý okolo celého obvodu vaničky, 

 přístroj vypněte a  vytáhněte koncovku elektrického kabelu z elektrické sítě, 
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 opatrně vyjměte-vylijte do specielní tepelně-odolné nádoby na to určené a tak aby nedošlo k popálení, 

vnitřní část vaničky vytřete papírovou utěrkou, nikdy nevylévejte horký parafín s teplotou vyšší jako 55 

stupňů Celsia! 

 Venkovní část se čistí měkkou utěrkou a neagresivními čistícími prostředky, 

 parafínovou vaničku nikdy nečištěte ostrými předměty,nesmí se škrábat, pouţívat drsné předměty, aby 

nedošlo k poškození přístroje ani jeho částí, 

 pokud pouţívá parafínovou vaničku jedna osoba, doporučuje se po max. cca 40 pouţitích vaničku 

vyčistit a vyměnit parafín. 

 

                              DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: 
V případě pouţívání elektrických spotřebičů, obzvlášť v prostředí kde se pohybují děti, se musí dodrţovat 

základní bezpečnostní předpisy a především následující instrukce: 

 před prvním pouţitím je třeba si pozorně přečíst celý návod na obsluhu, včetně níţe uvedených 

bezpečnostních pokynů a dodrţovat je ! 

 vţdy po ukončení pouţívání je třeba koncovku elektrického kabelu vytáhnout ze zásuvky elektrické sítě 

 !!! nikdy se tento přístroj nesmí pouţívat v době koupele, sprchování, v mokrém a ani vlhkém prostředí! 

 nikdy se tato vanička nesmí ukládat a ani skladovat v místě, kde by mohla spadnout do vany, umyvadla, 

nebo jiné tekutiny ! 

 tato parafínová vanička se nesmí namáčet do vody nebo jiné tekutiny!  

 NIKDY NESAHEJTE NA PŘÍSTROJ, KTERÝ SE NAMOČIL DO VODY,NEBO JINÉ TEKUTINY 

!POKUD NASTANE TAKOVÁ SITUACE, PŘÍSTROJ OKAMŢITĚ ODPOJTE OD   ELEKTRICKÉ  

SÍTĚ  A ZAŠLETE DO AUTORIZOVANÉHO SERVISNÍHO STŘEDISKA! 

 po dobu uţívání musí být přístroj vţdy pod dohledem dospělé svéprávné osoby, pokud se v blízkosti 

přístroje pohybují děti, invalidé, nebo nesvéprávné osoby ,je nutný zvýšený dohled! 

 tarafínová vanička musí být vţdy při vkládání nebo přidávání parafínu, nebo jiné manipulaci vypnuta 

z elektrické sítě 

 tato parafínová vanička se nesmí pouţívat, pokud dojde k poškození elektrického kabelu, jeho 

koncovky, kdyţ přístroj nepracuje spolehlivě, po pádu nebo jiném poškození, namočení, pádu do vody. 

Ve všech těchto případech doručte přístroj do autorizovaného servisního střediska! 

 v případě neoprávněného nebo nekvalifikovaného zásahu do přístroje jakoukoli neautorizovanou 

osobou zaniká nárok na záruční plnění a výrobce neručí za  případné vzniklé škody! 

 elektrický kabel se nesmí dotýkat tohoto přístroje, rovněţ jiné elektrické kabely se nesmí dotýkat 

parafínové vaničky 

 tato parafínová vanička se nesmí pouţívat v době spánku, nebo podřimování 

 tato parafínová vanička se můţe pouţívat pouze v interiérech, nesmí se pouţívat v aerosolovém 

prostředí, nebo kde se pracuje s kyslíkem,nebo jinými výbušnými plyny 

 tato parafínová vanička by nikdy neměla být napojená na prodluţovací elektrický kabel 

 horký parafín se nesmí aplikovat na citlivá místa např. kolem očí, aby se nepoškodila pokoţka, vţdy si 

teplotu parafínu vyzkoušejte předem  

 elektrický kabel nesmí být pohozen tak, aby bylo moţno za něj zatáhnou, nebo o něj zakopnout a tak 
strhnout vaničku, tím ji poškodit, případně popálit osoby, či způsobit jinou škodu. Vanička musí být 

vţdy ve vodorovné poloze na pevném podstavci. Pozor je třeba dávat  především v přítomnosti dětí! 

 nikdy se nedotýkejte elektrického kabelu a jeho koncovky mokrýma, nebo vlhkýma rukama, rovněţ 

přístroj vţdy zapínejte, nebo vypínejte výlučně suchýma rukama. 

 tato parafínová vanička se nikdy nesmí tahat, nebo nést za elektrický kabel. 

 v této parafínové vaničce se nikdy nesmí stát, ani na ní stát nebo sedět, vţdy se smí pouţívat pouze 

v sedě! 

 tuto parafínovou vaničku je třeba skladovat na suchem místě, mimo dosahu dětí a v zájmu ochrany před 

poškozením a znečištěním v původním obalu. 

 parafín pro tento účel se nikdy nesmí zahřívat na kamnech, v mikrovlnné troubě,ale ani v ţádných 

plastových obalech ! 

 do tohoto parafínu BODY COMFORT se nesmí pouţívat ţádné přísady, v opačném případě výrobce 

neručí za případné poškození a vzniklé škody, zároveň se na takto upravený parafín nevztahuje ujištění 

o shodě. 

 

PARAFÍNOVÁ LÁZEŃ SE NESMÍ APLIKOVAT V TĚCHTO PŘÍPADECH: 
 otevřené řezné a jiné rány 

 oblasti zanícené pokoţky 
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 periferní vaskulární onemocnění, při kterých je oslabená cirkulace  

 oblasti akutních zánětů, nebo oblastí kde je sníţena citlivost vjemů 

 ihned přerušte pouţívání pokud by parafín způsobil dermatitidu 

 pokoţka na kterou se aplikuje parafín musí být naprosto suchá 

 v případě pocitu velkého horka, nebo chladu v době pouţívání parafínové lázně aplikaci přerušte, 

protoţe to můţe naznačovat zdravotní problémy a poraďte se svým ošetřujícím lékařem.Rovněţ v 

případě nejasností ohledně periferně vaskulárních onemocnění a jakýchkoli jiných onemocnění se 

poraďte s  vašim ošetřujícím lékařem, nebo fyzikálním terapeutem. 

 

Technické parametry vaničky: 230 V/ 50 HZ – max. 300 Watt 

!V případě jakékoli nejistoty nebo pochybností ohledně správného pouţití neváhajte napsat dotaz na: 

info@bodycomfort.biz  nebo případně zavolat na 724 020 444 ! 

V České republice je právně závazný pouze český text tohoto návodu na pouţívání. 

 

                                                         ZÁRUČNÍ LIST 

 
Výrobce / dodavatel poskytuje na tuto parafínovou lázeň BODY COMFORT  BC 01 v případě individuálního 

pouţívání záruku v délce 2 roky od data prodeje.V jakémkoli případě profesionálního nebo výdělečného 

pouţívání platí záruka 6 měsícú od data zakoupení. 

Po tuto dobu bude v odůvodněném případě  bezplatně odstraněna výrobní, nebo konstrukční vada.Prípadné 

náklady na přepravu do servisu nejsou  předmětem záručního plnění. 

Nárok na záruku zaniká v případě jakéhokoli nepovoleného neautorizovaného zásahu do přístroje 

neautorizovanou osobou, nebo v případě pouţívání tohoto přístroje na jiný účel, neţ je uveden v tomto návodu 

na obsluhu a také nedodrţením výše uvedených pokynů a návodů na  obsluhu parafínové lázně BODY 

COMFORT BC 01 

 

Případné nároky na  záruční plnění je oprávněn řešit výlučně autorizovaný servis: 

BODY COMFOFRT s.r.o. 

Velvarská č.1 

25262 – Horoměřice 

e-mail:  info@bodycomfort.biz 

www.bodycomfort.biz 

tel. 724020444 

 

 

 

DATUM PRODEJE:……………………………………………………. 

 

 

 

PODPIS A RAZÍTKO PRODEJCE:…………………………………… 

 

 

 

 

DOVOZCE: 

BODY COMFOFRT s.r.o. 

Velvarská č.1 

25262 – Horoměřice 

e-mail:  info@bodycomfort.biz 

www.bodycomfort.biz 

tel. 724020444                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@bodycomfort.biz
mailto:info@bodycomfort.cz
http://www.bodycomfort.cz/
mailto:info@bodycomfort.cz
http://www.bodycomfort.cz/
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           Návod na používanie + záručný list 
 

Ďakujeme Vám za dôveru, prejavenú zakúpením nášho parafínového kúpeľa BODY COMFORT BC 01. 

Tento parafínový kúpeľ je určený na relaxáciu a únik od kaţdodenného stresu. Osvieţte, omladnite, oţivte Vaše 

telo aj myseľ v priebehu 15 minút. 

Pozorne si prečítajte celý návod na obsluhu a dodrţiavajte pokyny v ňom uvedené, aby ste získali všetky 

potrebné informácie a mohli si naplno vychutnať chvíle relaxu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     POPIS PARAFÍNOVEJ VANIČKY  BODY COMFORT BC 01 
1. Priehľadný plastový poklop 

2. vnútro vaničky 

3. ochranná plastová mrieţka 

4. ovládací panel 

5. spodná část vaničky 

6. zásuvka pre koncovku elektrického káblu na zasunutie do vaničky 

7. hlavný vypínač na vaničke 

8. tlačidlo „II“ zastavenia ohrevu a udrţiavania momentálne dosiahnutej teploty v okamţiku 

potlačenia tohoto tlačidla 

9. tlačidlo „I“ zapnutia ohrevu 

10. ľavá červená kontrolka potvrdenia napojenia vaničky na zdroj z elektrickej siete 

11. pravá červená kontrolka funkcie ohrevu 

12. tlačidlo regulácie zvyšovania teploty ohrevu 

13. tlačidlo regulácie zniţovania teploty ohrevu 

14. číslicový displej zobrazujúci teplotu vyhrievacieho telesa v stupňoch Celzia 

15. koncovka elektrického káblu zasunutá do patričnej zásuvky na vaničke 

   

Tento parafínový kúpeľ sa môţe pouţívať iba na účely popísané v tomto návode na pouţívanie. 

V záujme dosiahnutia čo najdlhšej ţivotnosti tejto parafínovej vaničky sa odporúča pouţívať parafín BODY 

COMFORT od dodávateľa tejto parafínovej vaničky. 

 

                                   UVEDENIE PRÍSTROJA DO CHODU: 
 vyberte parafínovú vaničku z obalu 

 zodvihnite veko-poklop a vyberte všetky výplne, obaly a príslušenstvo 

 postavte parafínovú vaničku na suchý, pevný, vodorovný, plochý a nehorľavý podklad 

 vyberte plastovú ochrannú mrieţku 

 parafín po stiahnutí obalu  pokrájajte na čo najmenšie kúsky (urýchli sa tým jeho rozpúšťanie) 

 pripravený parafín bez obalu treba vloţit do vaničky 
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 táto parafínová vanička má na pravej spodnej strane špeciálny otvor na zasunutie jednej strany 

koncovky elektrického káblu a vedľa neho je hlavný vypínač parafínky. Pre zapnutie parafínky je treba 

tento hlavný vypínač zatlačit do polohy „I“ a naopak pre vypnutie parafínky je treba tento vypínač 

zatlačit do polohy „0“. Hlavný vypínač je ale funkčný aţ po zasunutí obidvoch koncoviek elektrického 

kábla do patričných zásuviek: najprv treba zasunúť jednu koncovku do otvoru na to určeného na pravej 

spodnej strane parafínky a aţ následne druhú koncovku treba zasunúť do zástrčky elektrickej siete, ale 

výlučne len 230 V 50 Hz. 

                           

 

 

             
            

 
 

 po vytiahnutí všetkých doplnkov a príslušenstva z vaničky, vloţíme do nej parafín /maximálne 

prípustné mnoţstvo parafínu v prípade tohoto modelu je max. 5 kilogramov parafínu / , priloţíme veko 

na vaničku a prepneme hlavný vypínač do polohy „I“ 

 po zapnutí hlavného vypínača do polohy „I“ sa rozsvieti ľavá červená kontrolka a na číselnom displeji 

sa zobrazí číslo poslednej nastavenej teploty ohrevu 

 viacnásobným  potlačením pravej hornej šípky smerom hore, alebo naopak dolnej šípky smerom dole, 

si moţno nastaviť ľubovoľnú teplotu, na ktorú sa má rozohriat parafín.Najvyššia maximálna moţná 

teplota ohrevu u tohoto modelu parafínovej vaničky je aţ 85 stupňov Celzia.Na zfunkčnenie ohrevu je 

ale treba potlačit ľavé horné tlačidlo „I“ na ovladacom paneli, čím sa spustí ohrev a začne stúpať teplota 

vyhrievania. Súčastne začne blikat pravá červená kontrolka a tá bude blikať aţ dokým teplota parafínky 

/ vyhrievacieho telesa vo vnútri parafínky / nedosiahne zvolenú teplotu. Po dosiahnutí zvolenej teploty 

pravá červená kontrolka prestane blikat a bude  trvale svietit – to je znak toho, ţe vanička dosiahla 

nastavenú teplotu a je tedy v nastavenom prevádzkovom reţime.V takejto situácii sa moţe stať, a je to 

úplne správne, ţe na displeji sa na krátko zobrazí i o 3-4 stupne Celzia vyššia teplota ako bola 

nastavená, ale po chvíli klesne o niečo niţšie ako na predvolenú teplotu.Ak sa tak stane, automaticky sa 

zapne ohrev aby udrţiaval nastavenú teplotu.Je to dané tým, ţe po vypnutí vyhrievania dochádza k 

určitej zotrvačnosti 

 pre zmenu nastavenia teploty je vţdy treba najprv potlačit ľavé horné tlačidlo na ovládači „I“, potom si 

šípkami hore alebo dolu nastavit ţelanú teplotu a následne znovu potlačit horné ľavé tlačidlo „I“ 
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 !!! Doleţité upozornenie ! Parafínová vanička sa nikdy nesmie rozohrievat prázdna, ani s vodou ani 

ţiadnou inou tekutinou ! Táto parafínová vanička je výlučne určená iba na rozohrievanie parafínu ! 

Nikdy sa do nej nesmie nalievat ani voda ani ţiadne iné tekutiny ! 

 Po určitom čase keď vanička dosiahne nastavenú teplotu, namiesto blikania pravej červenej kontrolky  

táto začne trvalo svietiť      

 parafín je pouţiteľný iba rozpustený, ale zároveň nesmie byť moc horúci, aby nedošlo k popáleniu 

pokoţky ! Maximálna prípustná teplota parafínu pre humánne účely moţe by't maximálne do 60 

stupňov Celzia ! 

 čas topenia pri prvom rozohrievaní 1 kilogramu nízkotopného parafínu BODY COMFORT „46“ pri 

nastavení najsilnejšieho/najvyššieho ohrevu 85 stupňov Celzia, je iba cca 50 minút. Při ďalšom 

následnom rozohrievaní by to nemalo byt dlhšie ako cca 55  minút. Dĺţka času topenia parafínu je 

najviac závislá okrem iných predovšetkým od nasledujúcich 3 faktorov: mnoţstvo parafínu, bod topenia 

parafínu a teplota ohrevu. Napríklad 2 kg nízkotopného parafínu BODY COMFORT „46“ by sa mal v 

tejto parafínke pri nastavení maximálneho ohrevu roztopit za cca 60 minút = 1 hodinu 

 !!! Velmi doleţité upozornenie ! !! Parafín sa nesmie aplikovat na pokoţku ihned po roztopení !!!Vtedy 

totiţ moţe mat teplotu aţ okolo 85 stupňov  Celzia a došlo by k popáleniu ! 

 Parafín je moţné aplikovat aţ po zníţení jeho teploty na prijateľnú hladinu, čo je maximálne 60 stupňov 

Celzia , optimálne okolo 50-55 stupňov Celzia. Toto sa dá docielit tak, ţe po roztopení parafínu sa na 

displeji nastaví teplota na trebárs 55 stupňov Celzia a treba počkat, pokial teplota parafínu klesne na 

túto hladinu – čo za normálnych okolností trvá cca 25-35 minút, kým sa na displeji zobrazí nastavená 

teplota 55 stupňov Celzia. Aţ po poklese teploty pod 60 stupňov Celzia je moţné a bezpečné pouţívat-

aplikovať parafín z vaničky. 

 účel plastovej ochrannej mrieţky je ochrana ruky, respektíve inej namáčanej časťi tela pred prípadným 

popálením o dno vaničky.V kaţdom prípade je treba plastovú mrieţku po pouţití vytiahnúť z vaničky a 

nechať ju mimo vaničky,pretoţe ak by bola v parafíne, tak pri následnom roztápaní parafínu by 

sposobila podstatné predlţovanie času topenia parafínu 

 teplotu vyhrievania parafínu v prípade tohoto modelu parafínky je moţné si nastaviť na akúkoľvek 

hladinu v rozpatí od 20 do 85 stupňov Celzia. Je ovšem veľmi doleţité vediet, ţe při teplote vyššej jako 

60 stupňov Celzia  moţe dojsť k popáleniu pokoţky ! A zároveň kaţdý parafín  má svoj bod topenia. K 

tejto parafínovej vaničke je originálne dodávaný parafín s bodom topenia cca 46 stupňov Celzia, takţe 

pre účely  jeho udrţovania v roztopenom a funkčnom stave je treba vaničku udrţiavat v tepelnom 

pásme cca okolo 50-55 stupňov Celzia 

 vţdy pred pouţitím parafínu je dobré si vyskúšat jeho teplotu krátkym namočením zápastia do parafínu, 

pretoţe citlivosť na teplotu je u kaţdého iná a aby sa tak preventívne predišlo prípadnému popáleniu 

 funkcia tlačítka „II“ je zastavenie vyhrievania pri tej teplote, v ktorej sa momentálne vanička + parafín 

nachádza.Pri akej aktuálnej teplote sa tlačítko potlačí, pri takej teplote sa bude parafín/vanička 

udrţiavať.  

 !!! Doleţité upozornenie: keď sa vyhrievanie nastaví na určitú teplotu a keď ju dosiahne, vyhrievanie sa 

automaticky vypne a bude sa udrţiavať zhruba v rozpatí v nastavenej teploty. Pritom nastáva 

štandardná situácia u vyhrievacích zariadení, ţe teplota moţe zotrvačne stúpnuť o pár stupňov vyššie 

/maximálne o cca 5 stupňov Celzia  / pričom po poklese sa automaticky zapne ohrev na udrţovanie 

zvolenej teploty parafínu. Znamená to, ţe parafín aj vyhrievacie teleso nebude trvale a presne na 

určenej teplote, ale jeho teplota sa bude pohybovať v určitom rozpatí okolo nastavenej teploty – to je 

beţná prax vyhrievacích + vyhrievaných telies! 

 ! Doleţité upozornenie ! Do parafínovej vaničky sa nesmie vkladať nič okrem parafínu a to ani pri jeho 

rozohrievaní ! Ruky, chodidlá, prípadne iné časti tela sa moţu do vaničky vloţit výlučne aţ vtedy, ked 

bude na číselnom displeji aspoň 3 aţ 5 minút bez blikania zobrazená teplota maximálne 60 stupňov 

Celzia a niţšia, optimálne okolo 52-55 stupňov Celzia. Z bezpečnostno-preventívnych dovodov sa 

nedoporučuje časti tela prikladať k aluminiovému okraju vaničky a zároveň sa doporučuje preventívne 

pouţívat plastovú mrieţku na dne vaničky. Je to preventívna ochrana pred prípadným popálením 

pokoţky   

 táto parafínová vanička je určená výlučne na humánne účely ! 

 

                                              

 
 

 

                            ÚČINOK PARAFÍNOVÉHO KÚPEĽA A ZÁBALOV: 
PARAFÍNOVÝ KÚPEĽ  A  ZÁBAL  = lokálna termoterapia. 
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Termoterapia je jedna z najstarších prírodných terapií.  

Teplota tekutého parafínu pri aplikácii je cca 50 - 55°C. Parafin sa na postihnuté miesto nanesie štetcom 

v niekoľkých vrstvách (chrbát, kĺby, tvár atd.), alebo sa ruky, chodidlá, lakte niekoľkokrát ponoria do vaničky 

s nahriatým parafínom. Parafínové zábaly predstavujú procedúru, ktorá kombinuje zdravotné aj estetické účinky. 

Beţne sa aplikujú v kúpeľoch predovšetkým na oblasť chrbtice, kĺbov a svalov. Parafínové zábaly pôsobia ako 

mini-sauna. Vyuţíva pozvoľné prenášanie suchého tepla z parafínu na hĺbkové prehriatie, ktoré vyvolá reakciu 

termoregulačného typu. V dôsledku toho dochádza k zlepšeniu prekrvenia ošetreného miesta a tým k stimulácii 

regenerácie tkaniva, uvoľneniu svalových spazmov, urýchli sa metabolizmus a zvyšuje sa odolnosť organizmu. 

Parafínové zábaly napomáhajú nielen na uvoľnenie a zníţenie bolesti pohybového aparátu, ale majú blahodarný 

účinok na celé telo, cítite sa uvoľnene, účinok je rýchly a dostavuje sa vysoký a okamţitý kozmetický efekt – 

jemná, akoby hodvábna pokoţka 

INDIKÁCIA LOKÁLNEJ APLIKÁCIE TEPLA: 

problémy pohybového systému, poúrazového, alebo degenerativného pôvodu, chronická reumatoidná artritída a 

ďalšie postihnutia, predovšetkým drobných kĺbov končatín, osteoarthrosy, Bechterevovo ochorenie, chrbticový 

bolestivý syndróm, neurologické ochorenia, tenisový lakeť a všade tam, kde teplo prináša úľavu od bolesti. 

V KOZMETIKE: 

Parafínový zábal je veľmi príjemná aplikácia teplého kozmetického parafínu na tvár, dekolt, ruky, alebo 

chodidlá. Dochádza k celkovému prehriatiu, prekrveniu a hydratácii ošetrenej pokoţky. Pred aplikáciou sa 

odporúča naniesť výţivný pleťový krém, alebo masku, ktorá sa potom bez zvyšku vstrebe. V priebehu zábalu 

dochádza k odovzdaniu tepla a účinných minerálov do pokoţky, zvyšuje sa jej prekrvenie, zmäkčuje a zvyšuje sa 

jej tonus, zároveň má blahodarný účinok na drobné kĺby, uvoľňujú sa svalové spazmy. Medzi najoblúbenejšie 

patria parafínové zábaly rúk. Pravidelnými parafínovými zábalmi sa docieli nielen spevnenie nechtov, krásna 

jemná hodvábna pokoţka, jej viditeľné a okamţité omladnutie, ale dochádza k uvoľneniu drobných  kĺbov, 

stuhnutého zápästia, ktoré sú následkom  jednostrannej námahy napr. pri práci na počítači. 

MASÉRI: 

Pred masáţou, na prehriatie a uvoľnenie masírovaných oblastí a tým dochádza k zvýšeniu účinku masáţe. 

 

 

                              POSTUPY  PRI  PARAFÍNOVOM KÚPELI 

*  parafínový zábal rúk: 
 pred vloţením ruky do vaničky je nutné z  ruky všetko zloţiť (prstene, náramky, rukavičky atď.). Ruky 

je potrebné umyť a utrieť do sucha, doporučuje sa natrieť ich vhodným pleťovým krémom 

 prsty jemne roztiahnúť a pomaly ponoriť celú dlaň do parafínu, chvíľku vydrţať v parafíne, ruku 

pomaly vybrať a po 3 sekundách znovu ponoriť. Toto opakovať asi tak 3-5x, aţ sa stane parafínový 

zábal nepriehľadný. Čím bude vrstva parafínového zábalu silnejšia, tým sa zvyšuje účinok zábalu. Pri 

namáčaní sa musí dávať pozor, aby sa ruky nedotýkali bočných stien a dna vaničky, pretoţe by 

prípadne mohlo dôjsť k ich popáleniu.. S rukou počas celej doby procedúry nehýbať, aby zábal 

nepopraskal – to je veľmi dôleţité 

 Na zábal sa natiahne igelitový návlek a následne termorukavice, čím sa dosiahne vyšší účinok a 

odporúča sa nechať zábal na ruke minimálne 15 minút pôsobiť 

 Po vychladnutí parafínu sa ruka vyberie z termorukavice, stiahne sa igelitový návlek a zotrie sa z nej 

parafín. Takto pouţitý parafín se nedoporučuje viackrát pouţívať, pretoţe v ňom zostávajú mŕtve bunky 

z pokoţky 

 Následne sa odporúčajú vmasírovať oleje, alebo iné kozmetické prípravky do pokoţky, čím sa dosiahne 

vyšší regeneračný a osvieţujúci účinok parafínového zábalu 

*  parafínový zábal nôh: 
pri parafínových zábaloch nôh sa postupuje obdobne ako pri zábaloch rúk, rovnako sa dajú namáčať lakte, 

zápästia, alebo pouţíť parafínový náter. POZOR, v parafínovej vaničke sa nikdy nesmie stáť! Pouţívať sa smie 

len v sede! 

*  parafínový náter:  
veľké plochy (chrbát) a kĺby sa natierajú štetcom, vţdy v niekoľkých vrstvách, následne sa priloţí igelitová fólia 

a na ňu uterák. Po aplikácii  je postup rovnaký ako pri zábaloch. 

Na tvár a dekolt sa nanesie pleťová maska a na ňu sa aplikuje parafínový náter - vţdy je nutné teplotu vopred 

vyskúšať, pretoţe pokoţka je v týchto miestách obzvlášť citlivá, (aplikácia sa neodporúča pri rozšírených póroch 

a popraskaných ţilkách) a pozor na pokoţku v okolí očí, ktorá je veľmi citlivá. 

Miesto štetca sa dá do parafínu namočiť obväzový materiál /gáza, obväz/, alebo netkaná textília a následne 

priloţiť na telo ako obklad a ďalej pokračovať ako pri nátere štetcom. 

Poznámka: 
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V prípade aplikácie pre viac osôb výrobca dôrazne upozorňuje na dodržiavanie všetkých platných 

hygienických predpisov! 

Veko musí byť na vaničke počas celej doby zahrievania parafínu. Po každej aplikácii je nutné dať veko späť 

na vaničku. 

Po ukončení aplikácie sa prístroj vypne hlavným vypínačom do polohy „O“, vytiahne sa koncovka elektrického 

káblu  zo zástrčky elektrickej siete, odklopí sa veko a vyberie plastová ochranná mrieţka z dna vaničky. Po 

ztuhnutí parafínu môţeme túto mrieţku poloţiť na ztuhnutý parafín a vaničku uzatvoriť vekom. 

 

                          POSTUP PRI ČISTENÍ PARAFÍNOVÉHO KÚPEĽA: 
 pred čistením zapnite vaničku do prevádzky a nechajte zapnutú do tej doby, aţ bude parafín viditeľne    

roztopený okolo celého obvodu vaničky 

 vaničku vypnite a  vytiahnite koncovku elektrického kábla z elektrickej siete 

 opatrne vyberte parafín pričom treba dať pozor na prípadné popálenie a vnútornú časť vaničky vysušte 

papierovou utierkou, nikdy nevylievajte horúci parafín! Mohlo by dojsť k popáleniu ! 

 vonkajšia časť sa čistí mäkkou utierkou a neagresívnymi čistiacimi prostiedkami, 

 parafínovú vaničku nikdy nečistite ostrými predmetmi, nesmie sa škriabať, pouţívať drsné predmety, 

aby nedošlo k poškodeniu prístroja ani jeho častí 

 pokiaľ pouţíva parafínovú vaničku jedna osoba, odporúča sa po max. cca 40 pouţitiach vaničku 

vyčistiť a vymeniť parafín. 

 

                              DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: 
V prípade pouţívania elektrických spotrebičov, najmä v prostredí, kde sa pohybujú deti, sa musia dodrţiavať 

základné bezpečnostné predpisy a predovšetkým nasledujúce inštrukcie: 

 pred prvým pouţitím si pozorne prečítajte celý návod na obsluhu, vrátane niţšie uvedených 

bezpečnostných pokynov, a dodrţujte ich ! 

 vţdy po ukončení pouţívania vaničky vytiahnite koncovku elektrického kábla zo zásuvky elektrickej 

siete! Obzvlášť pozorne postupujte pri čistení prístroja, podľa v tomto návode uvedených inštrukcií 

 nikdy parafínovú vaničku nepouţívajte počas kúpeľa, sprchovania, v mokrom a ani vo vlhkom prostredí  

 nikdy parafínovú vaničku neukladajte a ani neskladujte na mieste, kde by mohla spadnúť do vane, 

umývadla, alebo akejkoľvek inej tekutiny 

 táto vanička sa  nesmie namáčať do vody ani inej tekutiny !  

 NIKDY NESIAHAJTE NA PRÍSTROJ, KTORÝ SA NAMOČIL DO VODY, ALEBO INEJ 

TEKUTINY. POKIAĽ NASTANE TAKÁTO SITUÁCIA, PRÍSTROJ OKAMŢITE BEZPEČNE 

ODPOJTE OD  ELEKTRICKEJ SIETE A POŠLITE DO AUTORIZOVANÉHO SERVISNÉHO 

STREDISKA! Obvykle takýto prístroj býva neopravitelne znehodnotený 

 Počas doby pouţívania musí byť prístroj vţdy pod dohľadom dospelej svojprávnej osoby. Pokiaľ sa 

v blízkosti prístroja pohybujú deti, invalidi, alebo nesvojprávne osoby, je nutná zvýšená opatrnosť ! 

 Parafínový kúpeľ musí byť vţdy pri vkladaní alebo pridávaní parafínu, alebo inej manipulácii, vypnutý 

z elektrickej siete. 

 Tento parafínový kúpeľ sa nesmie pouţívať ak došlo k poškodeniu elektrického kábla, jeho koncovky, 

v prípade, ţe prístroj nepracuje spoľahlivo, po páde alebo inom poškodení, v prípade namočenia, alebo 

pádu do vody. Vo všetkých týchto prípadoch pošlite prístroj do autorizovaného servisného strediska! 

 V prípade neoprávneného nekvalifikovaného zásahu do prístroja akoukoľvek neautorizovanou osobou 

zaniká nárok na záručné plnenie a výrobca neručí za  prípadné vzniknuté škody! 

 Elektrický kábel sa nesmie dotýkať tohto prístroja,  rovnako iné elektrické káble sa nesmú dotýkať 

parafínovej vaničky. 

 Tento parafínový kúpeľ sa nesmie pouţívať v čase spánku, alebo počas driemania. 

 Parafínový kúpeľ sa môţe pouţívať iba v interiéroch, nesmie sa pouţívať v aerosolovom prostredí, 

alebo kde sa pracuje s kyslíkom, alebo inými výbušnými plynmi. 

 Tento prístroj nikdy nesmie byť napojovaný na predlţovací elektrický kábel. 

 Neaplikujte horúci parafín na citlivé miesta napr. v okolí očí, aby sa nepoškodila pokoţka, vţdy si 

teplotu parafínu vopred vyzkúšajte. 

 Elektrický kábel nesmie byť pohodený tak, aby bolo moţné ním potiahnúť, alebo o neho zakopnúť, a 

tak strhnúť vaničku, tým ju poškodiť, prípadne popáliť osoby, či spôsobiť inú škodu. Vanička musí byť 

vţdy vo vodorovnej polohe. Pozor predovšetkým v prítomnosti detí! 

 Nikdy sa nedotýkajte elektrického kábla a jeho koncovky mokrými, alebo vlhkými rukami, rovnako 

prístroj vţdy zapínajte, alebo vypínajte vţdy len suchými rukami. 

 Nikdy sa prístroj nesmie ťahať, alebo niesť za elektrický kábel. 
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 Nikdy nestojte V alebo NA vaničke, vţdy ju pouţívajte iba posediačky! 

 Parafínovú vaničku skladujte na suchom mieste, mimo dosahu detí a v záujme ochrany pred 

znečistením v pôvodnom obale. 

 Parafín pre tento účel sa nikdy nesmie zahrievať na peci, v mikrovlnej rúre, ale ani v ţiadnych 

plastových obaloch. 

 Do tohoto parafínu sa nesmú pouţívať ţiadne prísady, v opačnom prípade výrobca neručí za prípadné 

poškodenie a vzniknuté škody, zároveň sa na takto upravený parafín nevzťahuje potvrdenie o zhode. 

 

PARAFÍNOVÝ KÚPEĽ SA NESMIE APLIKOVAŤ V TÝCHTO PRÍPADOCH: 
 otvorené rezné a iné rany 

 zapálené oblasti pokoţky 

 periférne vaskulárne ochorenia, pri ktorých je oslabená cirkulácia  

 oblasti akútnych zápalov, alebo oblasti, kde je zníţená citlivosť vnemov 

 ihneď prerušte pouţívanie pokiaľ by parafín spôsobil dermatitídu 

 pokoţka, na ktorú sa aplikuje parafín, musí byť úplne suchá 

 v prípade pocitu silného tepla, alebo chladu v dobe pouţívania parafínoveho kúpeľa ho prerušte, pretoţe 

to môţe naznačovať zdravotné problémy a poraďte sa so svojím ošetrujúcim lekárom, taktieţ v prípade 

nejasností ohľadne periférnych vaskulárnych ochorení a akýchkoľvek iných sa poraďte s lekárom, alebo  

fyzioterapeutom  

 

Technické parametre parafínovej vaničky: 230 V / 50 HZ – max. 300 Watt 

V prípade akéhokoľvek problému či uţ pri uvedení vaničky do chodu alebo jej pouţívání, nás neváhajte 

kontaktovat najlepšie emailom: info@bodycomfort.biz , prípadne telefonicky na tel.č. 0903 630 681  

V Slovenskej republike je práve závazný iba slovenský text tohoto návodu na pouţívanie. 

 

                                                         ZÁRUČNÝ LIST 

 
Výrobca / dodávateľ poskytuje na parafínový kúpeľ BODY COMFORT BC 01 záruku v prípade individuálneho 

pouţívania 2 roky od dátumu predaja. V prípade profesionálneho, podnikatelského alebo akéhokoľvek iného  

pouţívania  za účelom zárobkov alebo ziskov platí záruka 6 mesiacov od dátumu predaja. 

Počas tejto doby bude v prípade potreby bezplatne odstránená výrobná, alebo konštrukčná vada.Prípadné 

náklady na prepravu do servisu niesú predmetom záručného plnenia. 

Nárok na záruku zaniká v prípade neoprávneného zásahu do prístroja neautorizovanou osobou, v prípade 

pouţívania tohoto prístroja na iný účel, ako je uvedený v tomto návode na obsluhu a tieţ nedodrţaním vyššie 

uvedených pokynov a návodov na obsluhu parafínového kúpeľa BODY COMFORT BC 01. 

 

Prípadné nároky zo záruky je oprávnený riešiť výlučne autorizovaný servis: 

BODY COMFORT spol. s r.o. 

Floglová 4 

851 01 - Bratislava 

e-mail: info@bodycomfort.biz 

www.bodycomfort.biz 

tel. č.: 0903 630 681 

 

 

DÁTUM PREDAJA:……………………………………………………. 

 

 

PODPIS A RAZÍTKO PREDAJCU:…………………………………… 

 

DOVOZCA: 

BODY COMFORT spol.  s r.o. 

Floglová 4 

851 01 Bratislava 

e-mail: info@bodycomfort.biz 

www.bodycomfort.biz 

 tel. č.: 0903 630 681 

  
 

mailto:info@bodycomfort.biz
http://www.bodycomfort.cz/
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GB          Instruction Manual + Guarantee sheet 
 

Congratulation for choosing this paraffin wax spa BODY COMFORT BC 01, which has a high heat capacity to 

absorb and retain a great amount of heat.Paraffin wax spa takes advantage of paraffin heat retaining capacity in a 

simple process which is called heat transfer. Heat is transferred to the core of the affected area as paraffin area 

goes through a phase change. At the same time, the heat from paraffin opens pores and increases circulation in 

the skin, leasing skin softened and more radiant. 

 

READ ALL INSTRUCTIONS in this manual before using and follow all warning instructions! 
 

Functions + features of parafin wax spa BODY COMFORT BC 01: 

 soften and moisturize dry hands,elbows, feet and any other part of the body while putting a wax 

 can ease pain in sore joints 

 relief from tired muscles 

 good by rheuma diseases 

This handy parafin wax spa turns your home into a „beauty salon+health spa“ .  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt description: 
1. transparent plastic cover 

2. inside of the wax tub 

3. protective plastic grid 

4. control panel 

5. lower part of the wax heater 

6. socket for electrical wire in the wax heater to plug in 

7. power switch on the wax heater  

8. button „II“ for disconnecting heating function  and holding reached temperature only 

9. start button „I“ for starting of heating function 

10. left side power indicator light 

11. right side heating indicator light 

12. button selector for temperature increasing 

13. button selector for temperature decreasing 

14. display indicating temperature of the heating element in degree Celsius 

15. plugged in electrical cable in the wax heater  

 

This electrical appliance can be used only for the purpose described in this instruction manual. No other use is 

allowed !  
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When using this electrical appliance, especially when children or disable persons are present,all safety  

precautions must be always followed. 

 

How to set up the parafin wax spa: 
- remove all the contents from the packaging.Open the bags of the paraffin wax spa and place the  wax inside 

the tub.  

Note: Make sure that the tub is clean and empty before putting the parafin wax into the tub.This model of 

paraffin wax spa is designed for up to max. 5 kilograms of paraffin wax while you have to put inside minimum 

of 1 kilogram of wax to cover the bottom of the tub. 

- This paraffin wax heater can be used/heated only with parrafin wax.No use of water or any liquid is 

allowed ! 

 

 

 

 

             
            

 

- plug in one side of the power cord into the socket in the wax heater /15/ and after that another side of the 

power cord to power socket on the wall, but be carefull while this can be plugged only into the 230 Volt/ 

50 Hz electrical net.Than turn the power switch on to the position „I“ 

- paraffin wax heater must be placed on the horizontal flat, fixed, heat-resistant surface 

- for safety purpose you can use the protective plastic grid, but after the use this must be pulled out, while 

making the melting time much more longer 

- for making on the power, prss the power switch to the position „I“ and the right indicating power light will 

appear and on the display will appear the last adjusted temperature. 

- for adjusting/changing  the temperature of heating first press the start button „I“ on the controller and press 

up or down for selection of the temperature.Maximum temperature level in thie wax heater is 85 degree 

Celsius.During increasing the temperature the heating indicating light is flashing. After reaching the 

selected temperature the light will stop flashing and will appear. 

-  for changing the selected temperatur eis always necessary to press the left up button „I“ followed by 

selecting the temperature and after selection of temperature once more pressing button „I“ on the 

controller. 
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- !!! Important notice !: Wax heated can be heated only when there is any paraffin wax inside ! Never heat 

up the wax heater without wax ! It is not allowed to to put inside water or any liquid ! Do not heat up 

empty wax heater ! 

- after reaching the adjusted temperature of the heating element/paraffin wax, the right indicating heating 

light will stop flashing, and will light only   

- paraffin wax can be used only melted, but not immediately after melting ! At that time it can be too hot, 

what can be dangeroud while buring the skin ! Maximum temperature level of wax can be up to 60 degree 

Celsius and less ! Otherwise the skin can be burned ! 

- fastest melting time during the first melting of 1 kilogram low melting point wax „46“ inside the tub is by 

adjusting this wax heater on the maximum of 85 degree Celsius heating, around 50 minutes. By following 

next melting, the time is up to 55 minutes.  

- melting time on average depends on many different factors, beside others from amount of the wax, melting 

point of the wax and maximum heating temperature.For example 2 kilograms of low melting point „46“ 

paraffin wax BODY COMFORT melting time is only up to-around 60 minutes ! 

- !!! Important notice !: do not immerse hands, feet or any part of the body or skin inside the wax heater 

immediately after melting the wax ! At that time the wax temperature will be too high and can burn the 

skin ! The wax temperature at that time could have also around 85 degree Celsius whats very dangerous for 

the skin ! 

- Paraffin wax can be used on the skin only after lowering the temperature of the wax on the accepted 

temperature  of less than 60 degree Celsius, optimal would be around 50-55 degree Celsius.This can be 

reached by setting-adjusting the temperature on the controller to the level of around 55 degree Celsius and 

waiting some few time – usually around 25-35 minutes, until the wax temperature drop down. Before using 

is suggested to prove the wax temperature by checking it with the finger 

- purpose of the protective plastic grid is burning protection while putting the hands, elbows, arms inside of 

the tub 

- protective plastic tube must be pulled out from the tub after using-therapy 

- temperature of the paraffin wax by this wax heater can be adjusted just after the wish of the user up to 85 

degree Celsius, only is needed to be considered, that the temperature over 60 degree Celsius is dangerous 

for human skin and can burn the skin ! 

- parrafin wax included in this wax heater is a specially approved cosmetic+medical wax BODY 

COMFORT with low melting point of  around 46 degree Celsius, means to use is melted the temperature 

controller needs to be adjusted to around 50-55 degree Celsius 

- function of „II“ button on the controller is immediate stop of heating and holding the warmth of the wax at 

the reached level 

- ! Important notice: when heating will reach the adjusted level, heating will automatically stop and will be 

holding the range of the adjusted preselected temperature. It means, it will not stay exactly on the settled 

level, but will go some few degree up for warming and after that will fall down few degree also, after 

which will be automatically heated repeatedly to, that it will move in the temperature level around +/- max. 

5 degree over/under the adjusted level, what is usual 

- for the safe use the hands,elbows, arms + others can be putted inside of the wax tube only dry, clean, 

without any metals + others like rings etc. and only after some 3-5 minutes after displayed maximum 60 

degree Celsius on the display, or less 

- for your safety please try your best to avoid to touch the aluminium surface of the tub, whether on the 

bottom or on the side walls, to prevent eventuell buring of the skin 

- this parrafin wax heater BODY COMFORT BC 01 is good only for human use, individual or also 

professional use !   

         Important notice:  

Its strongly recommended the testing of the paraffin wax temperature on the inside of the wrist area before 

dipping on your hand, elbow or foot entirely ! 

Place the grate into the unit only when the paraffin wax is melted. 

 

 

How to use the paraffin wax treatment: 

 

.  

 
First you have to pull out all the jewellery + bracelets + rings + diamonds + watches + others from the area 

which will be treated.Clean the area of the body part and skin to be treated with warm water and soap, and than 

apply a light coat of lotion on the skin before dipping into the wax.It will allow the wax to be removed easier and 

help moisturize the skin. 
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Important notice: you have to test the paraffin wax temperature on the inside of your wrist to make sure the 

temperature of the wax is comfortable before immersing your hand, elbow, foot or any other part of your body, 

into the paraffin wax. 

 

Immerse the hand or elbow into the paraffin wax, hold it there for some few seconds only and than remove it 

out.Before redipping you have to wait some 5 seconds /until the paraffin wax no longer appears shiny/. The point 

is to dip and pull out of the wax the body part to build up layers of paraffin wax. 

Important notice: Do not leave any part of your body or skin in the tub for long time, do not soak,dip quickly in 

and out ! 

Repeat this process 3 to 5 times ! For relief of joint and stiffness dip 10 to 15 times to form a very thick 

glove.For very dry cracked skin apply at least 5 layers of paraffin. 

 

Cover the treated area with a protective plastic liner and than slip on a mitt/boot.This retains heat for a longer 

time treatment.Allow the paraffin wax to remain in the place until the heat goes away = about 15 to 20 minutes. 

 

When ready to remove the paraffin wax, first remove the mitts and plastic liners, than slide off the paraffin wax 

.Discard used plastic liners. 

Normally discard used wax.But when you are the only person using this paraffin wax spa and the wax, than  the 

wax could be reused, just put it back into the tub to remelt. 

Important notice: you have to follow all the hygienical standards and regulation valid in your country to protect 

yourselve and to avoid any health or safety problems! 

 

Maintenance:  
 
Unplug the electrical appliance and remove grate.Allow  paraffin wax to solidify. 

Push on one end of the paraffin wax spa block and it will tip up.Lift the block out of the machine or dispose of it.  

! Do not use sharp subjects or objects to remove the paraffin wax block.This may scratch or damage the tub.If 

the paraffin wax does not remove easily, plug the machine in and allow to heat for about 15 minutes, then 

remove the paraffin wax block and unplug the appliance. 

Wipe inside of the tub with the disposable cloth to remove residual dirt and rest of  paraffin wax.  

!!! IMPORTANT NOTICE: do not pour water into the paraffin wax heater or do NOT immerse this appliance 

into the water !!! You can use a damp soapy cloth to wipe clean this appliance. 

This paraffin wax spa must be stored in a cool and dry place. 

 

Technical data:  
 power source electrical net 230 Volt/50 Hz 

 Power consumption:  max. : 300 Watt only 

 CE and ROHs tested and certified 

 

                         

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS and PRECAUTIONS: 

Please read all these instructions and follow then fully: 
 To reduce the risk of electric shock: 

 do not leave this appliance unattended while switched on 

 do not place this appliance from where it could fall or to be pulled into the tub or sink.Do not place in or 

drop into water or any other liquid 

 always before cleaning unplug this appliance from the electrical net-outlet 

 do not plug or unplug this appliance when hands are wet. 

 
WARNINGS:  
To reduce the risks of burns, fire, electric shock or injury to persons you have to follow all these instructions: 

 this appliance is no toy, can not be used by children, close supervision is necessary when this appliance 

is used by, on or near children, invalids or disabled persons 

 this appliance can NOT be used by any person suffering from any physical ailment that would limit the 

users capacity to operate the controls 

 use only attachments and wax provided with the unit or delivered by manufacturer of this paraffin wax 

spa  
 do not use attachments NOT provided with this unit 
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 do NOT operate this appliance if it has a damaged cord or plug, or if it is not working properly, if it has 

been dropped into the water ar any liquid 

 keep electrical power cord away from heated or hot surfaces 

 do not carry this appliance by power supply cord or do NOT use the power supply cord as a handle ! 

 do  not use this product outdoors !This product is designed and developed for indoor  use only 

 do not let the power cord hang over the edge of the table or any counter 

 do not place this product on or near any hot place, hot gas, flames, hot electric element, on, inside or 

near a hot or heated oven.Do NOT place this produkt on the top of any other appliance 

 do not operate where aerosol spray products are being used or where oxygen is being administered 

 this appliance is  not intended for childrens use ! 

 never use this product while sleeping or dropsy 

 never use this product while in bed 

 do not apply the hot wax near eyes or other sensitive areas of the body 

 do NOT touch the hot surfaces 

 NEVER use any sharp instruments to remove solidified paraffin wax from the unit 

 use appliance on a sturdy level surface only  

 allways store this appliance in a cool and dry place 

 

 

 

 

SPECIAL WARNINGS: 

 
 in case you have, had, or have had ANY skin or other health problems, diseases and or similar health 

problems you MUST consult your doctor-physician BEFORE first use of this appliance! 

 use this appliance only in sitting position – while seated.Do NOT stand on or in the tub ! 

 do not apply paraffin wax on any open cuts or wounds, warts, inflamed skin, or when the sensation of 

any extremities is decreased 

 you have to consult your doctor-physician, if you have any questions or concerns about acute 

inflammation and peripheral vascular disease or decreased sensation of any extremity before using 

 discontinue using and consult your physician if the paraffin wax feels to be too hot or if it does not feel 

warm enough.This may indicate a possible physical problem 

 immediately discontinue use of this appliance and consult your doctor-physician in case of 

dermatitis,discomfort, irritation, or pain occurs from continued paraffin treatments 

 do NOT overfill the appliance with paraffin wax and always keep the paraffin wax level about  less than 

the top allowed and marked inside of the tub 

 NEVER use this appliance WITHOUT paraffin wax !!! 

 do NOT heat paraffin wax in any of its packaging !! Paraffin wax can be heated ONLY wihtout any 

packaging! 

 paraffin wax can not be heated over an open flame, on a range,stove or in a microwave ! 

 do not pour the melted paraffin wax from the tub ! 

 do NOT use any accessories, wax or others, different from delivered by this manufacturer.Break of this 

rule can cause breaking of the guarantee while manufacturer of this produkt can NOT be responsible for 

destroying of this product while using unknown attachments, spare parts, different wax etc.It is 

STRONGLY RECOMMENDED to use all the manufacturers parts, attachments like wax, gloves etc. 

 in ANY case of any problems, please contact your next local authorized service to solve your problem 

as soon as possible and in competent and qualified way.Any use of any uncompetent and unauthorized 

steps into this product through unauthorized staff will cancel any guarantee rights, 

 the user of this appliance have to follow all the safety regulations valid in the country of use and is fully 

responsible for this 
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Guarantee sheet 

 
Manufacturer of paraffin wax spa BODY COMFORT model BC 01 is fully responsible for all the production 

damages within 2 years from the date of the purchase by individual use and 6 months after the date of purchase 

in case of any professional use.During this date period manufacturer will solve all the problems of the product 

caused in production.This guarantee does NOT include any damages caused by user, unauthorized staff or 

similar, shipping cost to the service. Manufacturer is also not responsible for damages caused through use of this 

product for different purpose as described in this instruction manual. In any case of any NON authorized  hit-

intervention into this product, fall out any right or requirement for any guarantee.To apply sucesfully for a 

guarantee service you need to present the original bill of the authorized dealer/seller. 

 

 

Any reclaim rights or requirements kindly please contact following authorized service: our authorized service 

staff is in Czech republic + Slovakia, adresses are in disposal on the previous pages. 

Also in any case of any unclearancies concerning using this wax heater please do not hesitate to send us email to: 

info@bodycomfort.biz or eventuelly to call to the mentioned phone numbers. 

 

 

 

Date of the purchase: 

 

 

Place, stamp and signature of  the authorized seller: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:info@bodycomfort.biz

