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Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější 
použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které 
jsou v něm uvedené.

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu. Naše značka je synonymem pro 
vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky k použití v oblastech určování energetické 
spotřeby, hmotnosti, krevního tlaku, tělesné teploty, srdečního tepu, pro jemnou manuální 
terapii, masáže, vzduchovou terapii, péči o krásu i o dítě.
S pozdravem
váš tým Beurer

Obsah balení
• Achillomed®

• síťový adaptér
• tento návod k použití

  VAROVÁNÍ
• Přístroj je určen pouze pro použití v domácím/soukromém 

prostředí, ne v komerční oblasti.
• Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let i osoby se sní-

ženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi 
nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod 
dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání 
přístroje a chápou z toho vyplývající rizika. 

• Děti si s přístrojem nesmí hrát.
• Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez 

dohledu.
• Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu u tohoto pří-

stroje, musíte ho odstranit. Pokud ho nelze vyjmout, musíte 
zlikvidovat přístroj.
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Vysvětlení symbolů
V návodu a na typovém štítku jsou uvedeny tyto symboly:

VAROVÁNÍ Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení 
zdraví.

POZOR Bezpečnostní upozornění na možné poškození přístroje/
příslušenství.

Upozornění Upozornění na důležité informace.

Přístroj má dvojnásobnou ochrannou izolaci a odpovídá tak třídě ochrany 2.

Používejte pouze v uzavřených prostorech.

Zelený bod: německý duální systém likvidace odpadu

20

PAP
Obal zlikvidujte s ohledem na životní prostředí.

1. K seznámení
Achillova šlacha je silná šlacha na lidském těle. Při běhu/chůzi je vystavena velmi intenzivnímu 
namáhání. Zejména u sportovců, např. běžců, se mohou z důvodu přílišného nebo chybného 
zatížení objevit bolestivé záněty Achillovy šlachy.
Achillomed® FM 200 byl vyvinut speciálně ke zmírnění bolestí při problémech s Achillovou 
šlachou. Achillomed® má šest rotujících masážních hlavic, které mohou příjemnou masáží 
zlepšit problémy s Achillovou šlachou. 
Achillomed® dále nabízí tyto výhody: 
• jednoduché ovládání
• 2 rychlosti masáže
• 2 směry masáže
• podsvícený LED ukazatel
• snímatelné masážní hlavice pro hygienické a snadné čištění
• podložka na nohu s možností nastavení výšky a vzdálenosti pro komfortní použití

2. Použití v souladu s určením
Tento přístroj je určen výlučně k masáži lidské Achillovy šlachy. Přístroj je určen pouze pro 
vlastní potřebu, ne pro lékařské nebo komerční účely. Nemůže nahradit lékařské ošetření. 
Nepoužívejte přístroj, pokud pro vás platí jedno či více následujících varovných upozornění. 
Pokud si nejste jisti, zda je tento přístroj pro vás vhodný, zeptejte se svého lékaře. Přístroj je 
určen pouze k účelu užívání popsaném v tomto návodu k použití. Výrobce neručí za škody 
vzniklé nesprávným nebo lehkomyslným použitím.
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3. Bezpečnostní pokyny
Pečlivě si přečtěte tento návod k použití! Nedodržení dále uvedených pokynů může způsobit 
škody na zdraví nebo věcné škody. Uschovejte tento návod k použití a poskytněte ho i dalším 
uživatelům. Předejte tento návod při předání přístroje jiné osobě.

  VAROVÁNÍ
Přístroj nepoužívejte
• u zvířat,
• při patologické změně nebo zranění Achillovy šlachy (např. otevřená rána),
• pokud máte kardiostimulátor,
• během těhotenství,
• na obličeji (na očích), na hrtanu a jiných zvlášť citlivých místech těla,
• k masáži nohou,
• nikdy během spánku,
• po požití léků nebo alkoholu (omezená schopnost vnímání!),
• při jízdě motorovým vozidlem.

Před použitím přístroje se obraťte na svého lékaře především tehdy,
• pokud trpíte nějakou těžkou chorobou nebo jste prodělali operaci Achillovy šlachy,
• pokud máte kardiostimulátor, implantáty nebo jiné pomocné prostředky,
• při trombóze, diabetu nebo bolestech nejasného původu.

 VAROVÁNÍ
Obalový materiál nenechávejte v dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení.

Zasažení elektrickým proudem
 VAROVÁNÍ

Jako každý elektrický přístroj vyžaduje i Achillomed® opatrné a rozvážné používání, 
aby se zabránilo úrazům elektrickým proudem.
Přístroj proto
• používejte pouze s dodávaným síťovým adaptérem a pod napětím, které je uvede-

no na adaptéru,
• nepoužívejte nikdy, pokud přístroj nebo jeho příslušenství vykazují viditelné závady,
• nepoužívejte při bouřce.
Přístroj ihned vypněte, pokud dojde k závadám nebo provozním poruchám, a odpojte 
ho od sítě. Netahejte za síťový kabel nebo za přístroj, pokud chcete vytáhnout adaptér 
ze zásuvky. Přístroj nikdy nedržte nebo nenoste za napájecí kabel. Dbejte na dostateč-
nou vzdálenost mezi napájecím kabelem a teplým povrchem přístroje. Napájecí kabel 
nikam neupínejte, nelámejte ho, ani ho nezamotávejte. Do přístroje nezapichujte žádné 
špendlíky nebo špičaté předměty.
Zajistěte, aby se přístroj, síťový adaptér a napájecí kabel nedostaly do kontaktu s vo-
dou, párou nebo jinými kapalinami. Používejte přístroj proto jen v suchých vnitřních 
prostorách (např. nikdy ve vaně, sauně).
Nikdy nesahejte po přístroji, když spadne do vody. Ihned vytáhněte síťový adaptér ze 
zásuvky. Přístroj nepoužívejte, pokud přístroj nebo jeho příslušenství vykazují viditelné 
závady.
Přístroj nevystavujte nárazům a dávejte pozor, aby vám nevypadl z rukou.
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Opravy

 VAROVÁNÍ
• Opravy elektrických přístrojů mohou provádět jen odborníci. Neodborné opravy mo-

hou být pro uživatele velmi nebezpečné. Pokud je třeba přístroj opravit, obraťte se 
na náš zákaznický servis nebo autorizovaného prodejce.

Nebezpečí požáru

 VAROVÁNÍ 
Při používání přístroje v rozporu s jeho určením, popř. při nedodržování tohoto návodu 
k použití, může za jistých okolností dojít ke vzniku požáru!
Přístroj proto
• nikdy nezakrývejte, např. dekou, polštářem, …
• nikdy nepoužívejte v blízkosti benzínu nebo jiných lehce vznětlivých materiálů.

Manipulace
 POZOR

Přístroj je třeba vypnout a vytáhnout ze zásuvky po každém použití a před každým 
čištěním.
• Nevkládejte žádné předměty mezi rotující masážní hlavice. Dávejte pozor na to, aby 

se pohyblivé části mohly vždy volně pohybovat.
• Na pohyblivé části přístroje si nesedejte, nelehejte ani na nich nestůjte.
• Na přístroj nestavte žádné předměty.
• Chraňte přístroj před vysokými teplotami.

Likvidace

 POZOR
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 elektronic-
kých zařízeních (OEEZ).
Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má likvidaci na 
starost.
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4. Popis přístroje

1

2

3
4

5

6

7

1. Síťový adaptér

2. Napájecí kabel

3. Zdířka pro adaptér

4. 2x 3 rotující masážní hlavice

5. Tlačítko 
1x stisknout = nízký masážní stupeň
2x stisknout = vysoký masážní stupeň
3x stisknout = vypnutí přístroje

6. Tlačítko  
(2 rychlosti masáže)

7. Podložka na nohu s možností nasta-
vení výšky a vzdálenosti

5. Uvedení do provozu  
• Odstraňte obal.
• Zkontrolujte, zda přístroj, síťový adaptér nebo kabel nejsou poškozeny.
• Zasuňte připojovací konektor napájecího kabelu do zdířky pro síťový adaptér.
• Napájecí kabel položte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.
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6. Použití

 Upozornění
• Achillomed® používejte max. 15 minut denně. Při delším trvání masáže může nad-

měrná stimulace svalů vést k jejich napětí místo k uvolnění.
• Achillomed® je vybaven funkcí automatického vypnutí, která je nastavena na maxi-

mální provozní dobu 15 minut. Pokud při používání přístroje změníte rychlost nebo 
směr masáže, začne časovač automatického vypnutí počítat od začátku (15 minut).

• Achillomed® můžete používat naboso nebo s ponožkami. Pro zajištění optimální 
účinnosti masáže doporučujeme používat Achillomed® naboso.

Při používání Achillomedu® postupujte takto:

1. Síťový adaptér zapojte do vhodné zásuv-
ky. Napájecí kabel položte tak, aby o něj 
nikdo nemohl zakopnout.

2. Položte Achillomed® na vyvýšené místo. 
Dbejte na to, aby se Achillomed® nachá-
zel přibližně ve výši vaší sedací plochy 
(například židle nebo pohovka).

3. Posaďte se na židli (nebo podobnou 
možnost sezení) před položený Achillo-
med®.

VAROVÁNÍ Nebezpečí zakopnutí! Nikdy 
nepoužívejte Achillomed® vestoje.

4. Na Achillomedu® stiskněte tlačítko  . 
Masážní hlavice začínají rotovat.

VAROVÁNÍ Nebezpečí pohmoždění! 
Nevkládejte nebo netlačte ruce, prsty 
nebo vlasy mezi rotující masážní 
hlavice.
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5. Položte nohu s ošetřovanou Achillovou 
šlachou opatrně na Achillomed®. Dbejte 
na to, aby se Achillova šlacha nacházela 
ve středu mezi rotujícími masážními hla-
vicemi. Masáž by měla být vždy příjemná 
a uvolňující. Masáž přerušte nebo změňte 
polohu nohy, pokud masáž pociťujete jako 
bolestivou nebo nepříjemnou.

Polohu nohy můžete individuálně upra-
vit pomocí podložky na nohu s možností 
nastavení výšky a vzdálenosti.
Také můžete položit druhou nohu na ošet-
řovanou nohu. Můžete tak dodatečně re-
gulovat intenzitu masáže.

6. Směr masáže změníte stisknutím tlačítka 
 . Podle směru masáže svítí kontrolka 

LED vlevo nebo vpravo na tlačítku .
Pokud podržíte tlačítko  stisknuté půl 
sekundy, přejde Achillomed® do 
masážního programu. Kontrolky LED 
vlevo a vpravo na tlačítku  se rozsvítí. 
Směr masáže je nyní řízen automatic-
ky. Automatický masážní program 
vypnete stisknutím tlačítka .

7. Rychlost masáže zvýšíte opětovným 
stisknutím tlačítka . Achillomed® vy-
pnete stisknutím tlačítka .

Upozornění  Doporučujeme 
zpočátku nižší rychlost masáže, 
abyste si na Achillomed® pomalu 
zvykli.
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7. Čištění a uložení
Čištění

 VAROVÁNÍ
• Před čištěním vždy odpojte adaptér od sítě i od přístroje.
• Přístroj čistěte pouze předepsaným způsobem. V žádném případě se do přístroje 

nebo jeho příslušenství nesmí dostat žádná tekutina.
• Menší skvrny lze odstranit utěrkou nebo navlhčenou houbičkou a případně malým 

množstvím tekutého prostředku na jemné prádlo. Nepoužívejte žádné čisticí prostřed-
ky obsahující rozpouštědla.

• Pro hygienické čištění můžete jednotlivé masážní hlavice vyjmout. Zatlačte na trojúhel-
ník na masážní hlavici a vysuňte ji nahoru. Masážní hlavice čistěte navlhčenou utěrkou 
a případně malým množstvím tekutého prostředku na jemné prádlo. Nepoužívejte 
žádné čisticí prostředky obsahující rozpouštědla. Vyčištěné masážní hlavice opět 
nasaďte na Achillomed®, až když jsou zcela suché. 

• Přístroj opět použijte, jestliže je úplně suchý.

Uložení
Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, doporučujeme uložit ho v originálním obalu na 
suché místo, ničím ho nezatěžujte. Na masážní hlavice nestavte žádné předměty.

8. Co dělat v případě problémů?
Problém Příčina Odstranění
Masážní hlavice 
rotují pomalu.

Masážní hlavice jsou 
příliš zatěžovány.

Uvolněte masážní hlavice. 

Masážní hlavice se 
nepohybují.

Přístroj není připojen 
k síti.

Zapojte síťový adaptér a zapněte přístroj 
(tlačítko ). 

9. Technické údaje
Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,45 A
Výstup: 15,0 V    1,0 A
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10. Záruka/servis
Při uplatňování nároků z odpovědnosti za vady se obraťte na místního prodejce nebo míst-
ní pobočku (viz seznam „Service international“).
Při zasílání přístroje přiložte kopii dokladu o koupi a stručný popis závady.

Platí tyto záruční podmínky:
1.  Záruční doba produktů BEURER činí 3 let nebo – pokud je delší – rozhodující je záruční 

doba od data nákupu platná v příslušné zemi.  
Při uplatňování nároku z odpovědnosti za vady je nutné doložit datum nákupu dokla-
dem o koupi nebo fakturou.

2. Opravou (celého přístroje nebo jeho částí) se záruční lhůta neprodlužuje.  
3. Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku
 a. neodborné manipulace, např. při nedodržení uživatelských pokynů.
 b. oprav nebo změn ze strany zákazníka nebo neoprávněných osob.
 c. přepravy od výrobce k zákazníkovi nebo během přepravy do servisního střediska.
 d.  Záruka se nevztahuje na příslušenství, které podléhá běžnému opotřebení (manžeta, 

baterie atd.).
4.  Odpovědnost za následné přímé nebo nepřímé škody způsobené přístrojem je vylouče-

na v případě, že byly při poškození uznány nároky z odpovědnosti za vady.
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Starostlivo si prečítajte tento návod na obsluhu, uschovajte ho na ne-
skoršie použitie, sprístupnite ho aj iným používateľom 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 oblasti tepla, hmotnosti, krvného tlaku, 
telesnej teploty, tepu, jemnej terapie, masáže, krásy, detí a vzduchu.
S priateľským odporúčaním
váš tím Beurer

Obsah balenia
• Achillomed®

• Sieťový zdroj
• Tento návod na obsluhu

 VÝSTRAHA
• Prístroj je určený iba na použitie v domácom/súkromnom pro-

stredí, nie na komerčné použitie.
• Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov, ako aj 

osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo dušev-
nými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami 
alebo vedomosťami, ak sú pod dohľadom alebo ak boli pou-
čené o bezpečnom používaní prístroja a ak rozumejú nebez-
pečenstvám, ktoré z toho vyplývajú. 

• Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
• Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez 

dozoru.
• V prípade, že sa poškodí elektrické prívodné vedenie tohto 

prístroja, musí sa toto vedenie odstrániť. Ak ho nie je možné 
odobrať, prístroj sa musí zlikvidovať.

Obsah
1. Na oboznámenie sa ......................... 12
2. Použitie podľa určenia ...................... 12
3. Bezpečnostné upozornenia ............. 13
4. Popis prístroja .................................. 15
5. Uvedenie do prevádzky  .................. 15

6. Použitie............................................. 16
7. Čistenie a uskladnenie ..................... 18
8. Čo robiť, ak sa vyskytnú problémy? . 18
9. Technické údaje ............................... 18
10. Záruka/servis ................................. 19
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Vysvetlenie symbolov
V návode na obsluhu a na typovom štítku sú použité tieto symboly:

VÝSTRAHA Výstražné upozornenie poukazujúce na nebezpečenstvo zranenia 
alebo ohrozenie vášho zdravia.

POZOR Bezpečnostné upozornenie na možné škody na prístroji/
príslušenstve.

Upozornenie Upozornenie na dôležité informácie.

Prístroj je vybavený dvojitou ochrannou izoláciou a teda zodpovedá triede 
ochrany 2.

Prístroj používajte iba v uzavretých priestoroch.

Zelený bod: nemecký duálny systém likvidácie odpadov

20

PAP
Obal ekologicky zlikvidujte.

1. Na oboznámenie sa
Achillova šľacha je najsilnejšia šľacha ľudského tela. Pri behu/chôdzi je vystavená mimoriadne 
silnému zaťaženiu. Špeciálne u športovcov, ako napríklad bežcov, sa môžu pri pretrvávajúcom 
nadmernom a chybnom zaťažení vyskytnúť bolestivé zápaly Achillovej šľachy.
Achillomed® FM 200 bol špeciálne vyvinutý na zmiernenie problémov s Achillovou šľachou. 
Achillomed® má šesť rotujúcich masážnych hlavíc, ktoré môžu zlepšiť problémy Achillovej 
šľachy pomocou blahodarnej masáže. 
Achillomed® vám okrem toho ponúka nasledujúce výhody: 
• jednoduché ovládanie,
• 2 rýchlosti masáže,
• 2 masážne smery,
• osvetlený LED ukazovateľ,
• odnímateľné masážne hlavice pre hygienické a ľahké čistenie,
• výškovo a šírkovo prestaviteľná podnožka pre komfortnú aplikáciu.

2. Použitie podľa určenia
Tento prístroj je určený výlučne na masáž ľudskej Achillovej šľachy. Prístroj je určený len na 
osobné použitie, nie na lekárske alebo komerčné použitie. Prístroj nemôže nahradiť liečbu 
lekárom. Prístroj nepoužívajte, ak sa na vás vzťahuje jedno alebo viaceré z nasledujúcich 
výstražných upozornení. Ak si nie ste istý, či je pre vás prístroj vhodný, poraďte sa so svojím 
lekárom. Prístroj je určený len na účel popísaný v tomto návode na obsluhu. Výrobca neručí 
za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho alebo ľahkovážneho použitia.
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3. Bezpečnostné upozornenia
Prečítajte si tento návod na obsluhu pozorne! Pri nedodržaní nasledujúcich upozornení môže 
dôjsť k škodám na zdraví osôb alebo vecným škodám. Uschovajte tento návod na obsluhu 
a sprístupnite ho aj iným používateľom. Pri postúpení tohto prístroja iným osobám im odo-
vzdajte aj tento návod na obsluhu.

  VÝSTRAHA
Prístroj nepoužívajte
• pri zvieratách,
• pri chorobných zmenách alebo zraneniach Achillovej šľachy (napr. otvorené rany),
• ak máte kardiostimulátor,
• počas tehotenstva,
• na tvári (očiach), na hrtane alebo inej obzvlášť citlivej časti tela,
• na masáž chodidiel,
• nikdy počas spánku,
• po užití liekov alebo alkoholu (obmedzená schopnosť vnímania!),
• v motorovom vozidle.

Pred použitím prístroja sa poraďte so svojím lekárom, a to predovšetkým
• ak trpíte závažným ochorením alebo ste podstúpili operáciu Achillovej šľachy,
• ak máte kardiostimulátor, implantáty alebo iné pomôcky,
• pri trombózach, diabete alebo bolestiach neznámeho pôvodu.

 VÝSTRAHA
Obal uchovávajte mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenia!

Zásah elektrickým prúdom
 VÝSTRAHA

S Achillomedom® je, rovnako ako s každým elektrickým prístrojom, potrebné zaobchá-
dzať opatrne a obozretne, aby ste predišli nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom.
Preto
• prístroj používajte len s dodaným sieťovým zdrojom a so sieťovým napätím uvede-

ným na sieťovom zdroji,
• nepoužívajte prístroj alebo príslušenstvo pokiaľ sú viditeľne poškodené,
• nepoužívajte prístroj počas búrky.
Prístroj ihneď vypnite, ak sa pokazí alebo sa vyskytnú poruchy, a odpojte ho z elek-
triny. Neťahajte za napájací kábel alebo za prístroj, ak chcete sieťový zdroj vytiahnuť 
zo zásuvky. Nikdy nedržte alebo nenoste prístroj za sieťový kábel. Dodržujte odstup 
medzi napájacím káblom a teplým povrchom. Napájací kábel neprivierajte, nelámte ani 
netočte. Do prístroja nezasúvajte žiadne ihly alebo ostré predmety.
Uistite sa, že prístroj, sieťový zdroj ani napájací kábel neprichádza do styku s vodou, 
parou ani inými tekutinami. Používajte prístroj len v suchých miestnostiach (napr. nikdy 
nie vo vani, saune).
V žiadnom prípade nesiahajte na prístroj, ktorý spadol do vody. Okamžite vytiahnite 
sieťový zdroj zo zásuvky. Prístroj nepoužívajte, ak je prístroj alebo príslušenstvo vidi-
teľne poškodené.
Prístroj nevystavujte otrasom a nenechajte ho spadnúť na zem.
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Oprava

 VÝSTRAHA
• Opravy elektrických spotrebičov smú vykonávať iba odborníci. Pri neodbornej oprave 

môže používateľovi hroziť značné nebezpečenstvo. Pri opravách sa, prosím, obráťte 
na zákaznícky servis alebo na autorizovaného predajcu.

Nebezpečenstvo požiaru

 VÝSTRAHA 
V prípade použitia prístroja v rozpore s jeho určením, resp. v prípade nedodržania tohto 
návodu na obsluhu hrozí za určitých okolností nebezpečenstvo požiaru!
Preto
• prístroj nikdy nepoužívajte zakrytý, napr. dekou, vankúšom …
• prístroj nikdy nepoužívajte v blízkosti benzínu alebo iných ľahko zápalných látok.

Manipulácia
 POZOR

Po každom použití a pred každým čistením musíte prístroj vypnúť a vytiahnuť zo zá-
suvky.
• Medzi rotujúce masážne hlavice nevkladajte žiadne predmety. Dbajte na to, aby sa 

pohyblivé časti mohli vždy voľne pohybovať.
• Nesadajte, neležte a nestojte celou váhou na pohyblivých častiach prístroja.
• Na prístroj neklaďte žiadne predmety.
• Prístroj chráňte pred vysokými teplotami.

Likvidácia

 POZOR
V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po ukončení životnosti nesmie 
likvidovať s domovým odpadom. 
Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušných zberní vo vašej kra-
jine. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch 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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4. Popis prístroja

1

2

3
4

5

6

7

1. Sieťový zdroj

2. Napájací kábel

3. Zdierka sieťového zdroja

4. 2×3 rotujúce masážne hlavice

5. Tlačidlo 
1 stlačenie = nízky masážny stupeň
2 stlačenia = vysoký masážny stupeň
3 stlačenia = vypnutie prístroja

6. Tlačidlo  
(2 masážne smery)

7. Výškovo a  šírkovo prestaviteľná 
podnožka

5. Uvedenie do prevádzky 
• Odstráňte balenie.
• Skontrolujte prístroj, sieťový zdroj a napájací kábel, či nie sú poškodené.
• Zasuňte pripojovací konektor napájacieho kábla do zdierky sieťového zdroja na prístroji.
• Napájací kábel uložte tak, aby nehrozilo zakopnutie.
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6. Použitie

 Upozornenie
• Achillomed® používajte max. 15 minút denne. Pri dlhšej masáži môže priveľká stimu-

lácia Achillovej šľachy viesť k preťaženiu namiesto uvoľnenia.
• Achillomed® disponuje automatickým vypínaním, ktoré je nastavené na maximálnu 

prevádzkovú dobu 15 minút. Keď počas aplikácie zmeníte rýchlosť alebo smer ma-
sáže, začne časovač automatického vypínania počítať opäť do začiatku (15 minút).

• Achillomed® môžete používať naboso alebo s ponožkami. Aby bol zaručený optimálny 
účinok masáže, odporúčame vám Achillomed® používať naboso.

Pre začatie aplikácie s Achillomedom® postupujte nasledovne:

1. Sieťový zdroj zapojte do vhodnej sieťovej 
zástrčky. Nabíjací kábel uložte tak, aby 
nehrozilo zakopnutie.

2. Achillomed® položte na vyvýšenú pod-
ložku. Dbajte na to, aby sa položený 
Achillomed® nachádzal približne vo výš-
ke vašej plochy na sedenie (napríklad 
stolička alebo pohovka).

3. Posaďte sa na stoličku (alebo podobný 
predmet na sedenie) pred položeným 
Achillomedom®. 

VÝSTRAHA Nebezpečenstvo 
zakopnutia! Achillomed® nikdy 
nepoužívajte v stoji.

4. Na Achillomede® stlačte tlačidlo . Ma-
sážne hlavice začínajú rotovať.

VÝSTRAHA Nebezpečenstvo 
stlačenia! Medzi rotujúce masážne 
hlavice nezachytávajte a nevkladajte 
ruky, prsty alebo vlasy.
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5. Opatrne položte nohu s Achillovou šľa-
chou, ktorá sa má ošetrovať, na Achillo-
med®. Dávajte pozor na to, aby sa Achil-
lova šľacha nachádzala v strede medzi ro-
tujúcimi masážnymi hlavicami. Masáž musí 
vždy pôsobiť príjemne a uvoľňujúco. Masáž 
prerušte alebo zmeňte polohu vašej nohy, 
ak je pre vás masáž bolestivá alebo ne-
príjemná.

Polohu vašej nohy môžete individuálne 
prispôsobiť s pomocou výškovo a šírkovo 
prestaviteľnej podnožky.
Vašu druhú nohu môžete tiež položiť na 
ošetrovanú nohu. Takto môžete dodatočne 
regulovať intenzitu masáže.

6. Na zmenu smeru masáže stlačte tlačidlo 
. V závislosti od smeru masáže svieti 

LED naľavo alebo napravo od tlačidla  .
Keď tlačidlo  podržíte stlačené na pol 
sekundy, prejde Achillomed® do 
masážneho programu. LED naľavo 
a napravo od tlačidla  začnú svietiť. 
Smer masáže je teraz riadený automa-
ticky. Ak chcete automatický masážny 
program opäť vypnúť, stlačte tlačidlo 

.

7. Na zvýšenie rýchlosti masáže znovu 
stlačte tlačidlo . Na vypnutie prístro-
ja Achillomed® stlačte znovu tlačidlo .

Upozornenie  Na začiatku vám 
odporúčame začať s nižšou 
rýchlosťou masáže, aby ste si pomaly 
zvykli na Achillomed®.
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7. Čistenie a uskladnenie
Čistenie

 VÝSTRAHA
• Pred každým čistením vytiahnite sieťový zdroj zo zásuvky a odpojte ho od prístroja.
• Prístroj čistite iba uvedeným spôsobom. Do prístroja alebo príslušenstva sa v žiadnom 

prípade nesmie dostať žiadna kvapalina.
• Malé fľaky je možné odstrániť utierkou alebo vlhkou špongiou a príp. malým množ-

stvom jemného pracieho prostriedku. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce 
rozpúšťadlá.

• Pre hygienické čistenie môžete masážne hlavice odobrať aj jednotlivo. Za tým účelom 
stlačte trojuholník na masážnych hlaviciach a vytiahnite ho smerom nahor. Masážne 
hlavice vyčistite vlhkou utierkou a prípadne malým množstvom tekutého jemného pra-
cieho prostriedku. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá. Vyčistené 
masážne hlavice nasaďte späť na Achillomed® až po úplnom vyschnutí. 

• Prístroj opäť používajte až po úplnom vyschnutí.

Uskladnenie
Ak prístroj nebudete dlhší čas používať, odporúčame ho uschovať v originálnom balení v su-
chom prostredí a bez zaťaženia. Na masážnu hlavicu neklaďte žiadne predmety.

8. Čo robiť, ak sa vyskytnú problémy?
Problém Príčina Odstránenie
Masážne hlavice 
rotujú spomalene.

Masážne hlavice sú 
príliš zaťažené.

Masážne hlavice uvoľnite. 

Masážne hlavice 
sa nepohybujú.

Prístroj nie je 
zapojený do 
elektrickej siete.

Zapojte sieťový zdroj a zapnite prístroj 
(tlačidlo ). 

9. Technické údaje
Vstup: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,45 A
Výstup: 15,0 V  1,0 A
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10. Záruka/servis
V prípade záručných nárokov sa obráťte na svojho miestneho obchodníka alebo miestne 
zastúpenie (pozri zoznam „Service international“).
V prípade zaslania prístroja priložte kópiu pokladničného dokladu a krátky popis chyby.

Platia nasledujúce záručné podmienky:
1.  Záručná doba pre výrobky BEURER je 3 roky alebo – ak je dlhšia – je rozhodujúca zá-

ručná doba od dátumu kúpy platná v príslušnej krajine.  
V prípade nároku na záruku sa musí preukázať dátum kúpy pomocou pokladničného 
dokladu alebo faktúry.

2. Opravami (celého prístroja alebo jeho častí) sa záručná doba nepredlžuje.  
3. Záruka sa netýka poškodení v dôsledku
 a. nesprávnej manipulácie, napr. v dôsledku nedodržania pokynov na používanie;
 b. opráv alebo zmien zo strany zákazníka alebo nepovolaných osôb;
 c. prepravy od výrobcu k zákazníkovi alebo počas prepravy do servisného strediska;
 d.  záruka neplatí na príslušenstvo, ktoré podlieha bežnému opotrebovaniu (manžeta, 

batérie atď.).
4.  Takisto je potom vylúčená záruka na priame alebo nepriame následné škody spôsobené 

prístrojom, keď sa pri poškodení prístroja uzná nárok na záruku.
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