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Vážená zákazníčka, vážený zákazník,
Ďakujeme vám za výber jedného z našich výrobkov. Naše meno symbolizuje vysokokvalitné,
dôkladne otestované výrobky určené na použitie v oblastiach tepla, hmotnosti, krvného tlaku,
telesnej teploty, pulzu, jemnej terapie a skrášľovania, masáží a vzduchu.
Tento Návod na použitie si pred použitím starostlivo prečítajte a odložte si ho na neskoršie
použitie. Dbajte, aby bol prístupný aj pre iných používateľov a rešpektujte informácie, ktoré
obsahuje.

So srdečným pozdravom,
Váš tím Beurer

1. Dôležité upozornenia
• Pripájajte prístroj vždy len na sieťové napätie, ktoré je uvedené na typovom štítku.
• Ako pri každom elektrickom prístroji, aj tento masážny prístroj je potrebné používať pozorne a 
 obozretne, aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom:
 – sieťový kábel vypnite bezprostredne po použití.
 – Zabráňte akémukoľvek kontaktu s vodou (okrem čistenia pomocou zľahka navlhčenej handry!). 
  Voda sa nikdy nesmie dostať do vnútra prístroja. Nikdy prístroj neponárajte pod vodu. V 
  žiadnom prípade nepoužívajte prístroj vo vani, pod sprchou, v bazéne alebo nad umývadlom, 
  naplneným vodou. V prípade, že voda napriek tomu vnikla do vnútra, vypnite prístroj okamžite 
  zo siete a obráťte sa na svojho predajcu elektro alebo zákaznícky servis.
 – Prístroj a najmä sieťový kábel je potrebné pred každým použitím skontrolovať, či prípadne nie je 
  poškodený.
 – Pri poškodeniach sieťového kábla v žiadnom prípade nezapájať do siete. Obráťte sa na svojho 
  predajcu elektro alebo zákaznícky servis.
 – Opravy môže vykonávať len zákaznícky servis alebo autorizovaní predajcovia.
 – Nedržte a nenoste prístroj za kábel.
 – V prípade, že sa počas používania vyskytne porucha, ihneď prístroj vypnite, a vytiahnite zástrčku 
  zo zásuvky.
• Prístroj je určený na účel, ktorý je popísaný v tomto návode na použitie. Výrobca nemôže ručiť za 
 škody, ktoré vzniknú neodborným alebo nepremysleným používaním.
• Nepoužívajte žiadne iné nadstavce, iba spolu dodávané masážne nadstavce.
• Prístroj je určený len na vlastné použitie, nie je určený pre medicínske alebo komerčné použitie.
• Nepoužívajte prístroj bez prerušenia dlhšie ako 20 minút, aby ste zabránili prehriatiu.
 Nechajte prístroj pred opätovným použitím vychladnúť.
• Povrchová plocha prístroja sa pri používaní zohrieva. Osoby málo citlivé na teplo si musia dávať 
 osobitný pozor.
• Nikdy nevstrkujte cez otvory do prístroja predmety. Dbajte na to, aby sa pohyblivé časti mohli 
 voľne pohybovať a neboli blokované predmetmi alebo dokonca prstami. Dbajte na to, aby nedošlo 
 k zachyteniu vlasov do prístroja. Noste prípadne sieťku na vlasy.
• Ak chcete sňať alebo nasadiť rúčku alebo masážne nástavce, prístroj vypnite a odpojte ho od 
 elektrickej siete.
• Nikdy nezakrývajte zapnutý prístroj (dekou, poduškou, ...)
• Neprevádzkujte prístroj nikdy bez dozoru, obzvlášť keď sú v blízkosti deti.
• Deti, nevládne a postihnuté osoby môžu prístroj prevádzkovať len pod dozorom dospelých osôb 
 alebo musia byť predtým s prístrojom oboznámené.
• Nepoužívať pri malých zvieratách / zvieratách.
• Nositelia kardiostimulátorov musia používanie masážneho prístroja konzultovať so svojim lekárom 
 a v žiadnom prípade nemasírovať oblasť okolo srdca.
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• Prístroj nikdy nepoužívať pri opuchnutých, popálených alebo poranených miestach na pokožke 
 alebo na tele.
• Okrem toho sa nesmú masírovať: kosti (napr. kĺby, chrbticu), hlava alebo iné citlivé časti tela.
• Nevykonávajte masáž pri prechladnutiach so zvýšenou teplotou, kŕčových žilách, trombózach, 
 zápale žíl, žltačke, cukrovke, v tehotenstve, nervových ochoreniach (napr. ischias) alebo akútnych 
 zápaloch. V týchto prípadoch konzultujte použitie so svojim lekárom.
• Nepoužívajte prístroj v posteli. Nesmiete nikdy počas používania zaspať.

2. Popis prístroja
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A  Regulátor (plynulo nastaviteľná rýchlosť masáže)
B  Posuvný spínač:
 OFF – vypnuté
 M – masáž
 M+H – masáž a infraohrev
C  Masážna plocha s infraohrevom
D  Držiak pre upínací popruh
E  Tlačidlá na aretáciu rukoväte
F  Sieťový kábel
G  Nekĺzavá, snímateľná rukoväť
H  Vymeniteľné masážne nástavce
 – Hladký nástavec
 – Nástavec s hrbolčekmi
I  Masážna hlavica
J  Upínací popruh
K  Nástrčný prvok

3. Použitie
Účel: Tento prístroj slúži výlučne na masáž ľudského tela.
Rozhodnite sa, či chcete masáž vykonávať s nasadenou rukoväťou alebo prístroj používať bez rukoväte 
upevnený na ruku upínacím popruhom. Na sňatie rukoväte musíte pevne stlačiť obe tlačidlá slúžiace 
na aretáciu rukoväte a rukoväť vytiahnuť z masážnej hlavice. Zasuňte v zadnej časti masážnej hlavice 
nástrčný prvok, aby ste zakryli prípravok na uchytenie rukoväte.
Prestrčte ruku popod upínací popruh. Pomocou suchého zipsu nastavte dĺžku popruhu tak, aby ste 
plochou ruky oblapili celú masážnu hlavicu a mohli ju bezpečne viesť.
Ak chcete rukoväť znovu nasadiť, vytiahnite najprv nástrčný prvok a nasaďte rukoväť tak, aby citeľne 
zaskočila. Sieťový kábel je vyvedený pod aretáciou rukoväte.
Masáž môžete vykonávať s použitím masážnych nástavcov alebo bez. Vyberte si za týmto účelom 
masážny nástavec podľa vašich individuálnych požiadaviek. Pri tepelnej terapii infračerveným teplom 
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„M+H“ obmedzujú nasadené masážne nástavce prívod tepla z infračerveného zdroja. Používajte preto 
prístroj len v polohe „M“, ak je nasadený masážny nástavec.
Skôr, ako pripojíte sieťový kábel, skontrolujte, či je prístroj vypnutý. Zapnite prístroj pomocou posuvného 
spínača tým, že ho uvediete do polohy
„M“ – „len masáž“ alebo
„M+H“ – „masáž s infraohrevom.
Pomocou regulátora nastavte požadovanú rýchlosť masáže. Priložte prístroj na časť tela, ktorú chcete 
masírovať. Môžete sedieť alebo ležať a masírovať seba samého alebo inú osobu.
Silnejším alebo slabším pritlačením masážneho prístroja môžete meniť intenzitu masáže.
Konkrétne miesto na tele nemasírujte dlhšie ako 3 minúty a následne prejdite na iné časti tela.
Po maximálne 20-minútovom použití prístroj vypnite, vytiahnite sieťovú koncovku z elektrickej siete a 
nechajte ho vychladnúť. Prístroj skladujte na suchom mieste.

4. Čistenie
Vypnutý a vychladnutý prístroj čistiť len pomocou zľahka navlhčenej handry. Môžete použiť aj jemný 
čistiaci prostriedok. Dávajte však pozor na to, aby sa do vnútra prístroja nikdy nedostala voda. Používajte 
prístroj znova až vtedy, keď je úplne suchý.

5. Likvidácia
Zariadenie zlikvidujte v súlade s vyhláškou o likvidácii vyradených elektrických a elektronických 
zariadení 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Elektronik Equipment). V prípade otázok sa 
obráťte na komunálnu inštitúciu príslušnú pre odpadové hospodárstvo.
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