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Česky

Rozsah dodávky
• Poklepová masáz 
• 3 vyměnitelné masážní nástavce
•	 tento	návod	k	použití

Vysvětlení symbolů
V tomto návodu a na typovém štítku jsou používány následující symboly:

 VAROVÁNÍ Výstražné upozornění na nebezpečí poranění nebo nebezpečí pro Vaše zdraví.

 POZOR Bezpečnostní upozornění na možnost poškození přístroje/příslušenství.

 Upozornění Upozornění na důležité informace.

 Přístroj má dvojitou ochrannou izolaci a odpovídá tak bezpečnostní třídě 2.

1. seznámení
Funkce přístroje
Pomocí tohoto elektrického infračerveného masážního přístroje můžete sobě nebo jiným osobám dopřát 
účinnou a blahodárnou masáž bez cizí pomoci. Masáže mohou působit relaxačně a povzbudivě a jsou oblí-
bené při léčbě natažených svalů, bolestí a únavy. Přístroj umožňuje silnou, intenzivní masáž zad.
Přístroj je určen pouze k soukromému používání, ne pro lékařské nebo komerční používání.

2. Použití k určenému účelu
Tento přístroj je určen k masáži jednotlivých částí lidského těla. Nemůže nahradit lékařské ošetření. Masážní 
přístroj nepoužívejte, pokud se Vás týká jeden nebo více z následujících výstražných upozornění. Pokud si 
nejste jisti, zda je pro Vás masážní přístroj vhodný, dotažte se svého lékaře.

 VAROVÁNÍ
Masážní přístroj nepoužívejte
•	 	u	dětí,
•	 	u	zvířat,
•	 	při	výhřezu	meziobratlové	ploténky	nebo	patologických	změnách	páteře,
•	 	v	žádném	případě	pro	masáže	v	oblasti	srdce,	jestliže	máte	kardiostimulátor,	a	dotažte	se	nejprve	

svého lékaře i ohledně ostatních částí těla,
•	 	nikdy	na	oteklých,	popálených,	zanícených	nebo	poraněných	částech	kůže	a	těla,
•	 	během	těhotenství,
•	 	v	obličeji	(oči),	na	hrtanu	nebo	jiných	obzvláště	citlivých	částech	těla,
•	 	nikdy	během	spánku,
•	 	po	požití	léčiv	nebo	alkoholu	(omezená	schopnost	vnímání!).

Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými psychickými, senzorickými 
nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, ledaže by byly pod 
dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo od ní obdržely informace, jak mají přístroj 
správně používat.

Děti by měly být pod dozorem, aby si s přístrojem nehrály.
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Před použitím masážního přístroje se dotažte svého lékaře
•	 	pokud	trpíte	těžkou	nemocí	nebo	jste	po	operaci,
•	 	při	horečnatých	nachlazeních,	křečových	žilách,	trombózách,	zánětu	žil,	žloutence,	cukrovce,	one-

mocnění nervů (např. ischias) nebo akutních zánětech.

Přístroj je určen pouze k účelu popsanému v tomto návodu k použití. Výrobce nemůže ručit za škody vzniklé 
neodborným nebo nevhodným používáním.

3. Bezpečnostní pokyny
Přečtěte	si	pečlivě	tento	návod	k	použití!	Nedodržení	následujících	pokynů	může	způsobit	škody	na	majet-
ku nebo zdraví osob. Tento návod k použití uschovejte a zpřístupněte jej i ostatním uživatelům. Při předání 
přístroje další osobě jí předejte i tento návod.

 VAROVÁNÍ
Obal uchovávejte mimo dosah dětí. Hrozí riziko udušení.

elektrický proud

 VAROVÁNÍ
Jako každý elektrický přístroj, také tento masážní přístroj používejte opatrně a uvážlivě, aby se zabrá-
nilo nebezpečí zásahu elektrickým proudem.

Přístroj proto
•	 	připojujte	pouze	k	napětí,	které	je	uvedeno	na	přístroji,
•	 	nepoužívejte,	pokud	jsou	na	přístroji	nebo	příslušenství	viditelná	poškození,
•	 	nepoužívejte	při	bouřce.

V případě závady nebo poruchy provozu přístroj okamžitě vypněte a odpojte od napětí. Při vytahová-
ní zástrčky ze zásuvky netahejte za kabel ani za přístroj. Přístroj nikdy nedržte ani nenoste za síťový 
kabel. Udržujte odstup mezi kabely a teplým povrchem.
Přístroj za žádných okolností neotevírejte.

Jestliže je poškozen síťový kabel přístroje, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu.
Ujistěte se, že masážní přístroj, zástrčka a kabel nemohou přijít do styku s vodou nebo jinými kapa-
linami.

Přístroj proto
•	 	používejte	pouze	v	suchých	vnitřních	místnostech,
•	 	používejte	pouze	suchýma	rukama,
•	 	nepoužívejte	ve	vaně,	ve	sprše	nebo	u	plného	umyvadla,
•	 	nepoužívejte	v	bazénu,	vířivce	nebo	sauně,
•	 	nepoužívejte	venku.

Za žádných okolností nesahejte na přístroj, který spadl do vody. Ihned vytáhněte síťovou zástrčku.

Oprava

 VAROVÁNÍ
Opravy elektrických přístrojů smí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál.  Neodbornou opra-
vou mohou pro uživatele vyvstat značná nebezpečí. V případě oprav se obraťte na zákaznický servis 
nebo autorizovaného prodejce.

Nebezpečí požáru

 VAROVÁNÍ
Při neodborném používání, resp. používání v rozporu s tímto návodem k použití, hrozí za určitých 
okolností	nebezpečí	vzniku	požáru!
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Proto přístroj
•	 	nepoužívejte	déle	než	15	minut	(nebezpečí	přehřátí)	a	před	dalším	použitím	jej	nechte	minimálně	

15 minut vychladnout,
•	 	neponechávejte	zapnutý	bez	dozoru,	zejména	pokud	jsou	v	blízkosti	děti,
•	 	nepoužívejte	zakrytý,	např.	dekou,	polštářem,	...

Manipulace

 POZOR
Po každém použití a před každým čištěním musí být přístroj vypnut a zástrčka vytažena ze zásuvky.
•	 	Dbejte	na	to,	aby	se	pohyblivé	části	mohly	vždy	volně	pohybovat.
•	 	Dbejte	na	to,	aby	se	do	přístroje	nezapletly	žádné	vlasy.
•	 	Zamezte	kontaktu	se	špičatými	nebo	ostrými	předměty.
•	 	Nepřehýbejte	přístroj	ani	kabel.
•	 	Chraňte	přístroj	od	tepelných	zdrojů	v	blízkosti,	např.	od	kamen,	topných	těles	nebo	přímého	slu-

nečního záření.

Likvidace

 POZOR
Při likvidaci materiálů dodržujte místní předpisy. Likvidaci přístroje provádějte v souladu s 
nařízením	o	elektrických	a	elektronických	starých	přístrojích	2002/96/EC	–	WEEE	(Waste	
Electrical and Electronic Equipment). V případě dotazů se obraťte na příslušný komunální 
úřad, kompetentní ve věci likvidace odpadů.

4. Popis přístroje

5

3

1

4

2

1 Masážní hlava

2 Funkce zahříváni

3 vypínač; regulátor (plynule nastavitelná 
intenzita masáže)

4 Tlačítko heat
Funkce zahříváni

5 vyměnitelné masážní nástavce

5. Uvedení do provozu
•	Sejměte	obal.
•	 Zkontrolujte,	zda	není	přístroj,	síťová	zástrčka	nebo	kabel	poškozen.
•	Připojte	přístroj	k	síti.	Přístroj	přitom	musí	být	vypnutý.
•	Kabel	položte	tak,	aby	přes	něj	nikdo	nemohl	zakopnout.
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6. Obsluha
Před zastrčením síťového kabelu se ujistěte, že je přístroj vypnut. Zapněte přístroj otočením regulátoru ve 
směru hodinových ručiček za zajišťovací bod.
Regulátorem nastavte požadovanou masážní rychlost. FuNKCi	ZahříváNí spustíte stisknutím tlačítka „He-
at“.Masážní nástavce se vyměňují tak, že nástavcem otáčíte proti směru hodinových ručiček, dokud se ne-
vysune. Nově nasazený masážní nástavec upevníte tak, že jím budete otáčet ve směru hodinových ručiček.
Přiložte přístroj jednou nebo oběma rukama k části těla, kterou chcete masírovat. Můžete stát, sedět, nebo 
ležet a masírovat sebe či jinou osobu. Silným nebo slabším stisknutím masážního přístroje můžete měnit 
intenzitu masírování. Nemasírujte jedno místo na těle déle než 3 minuty a potom přejděte na jinou partii.

 Upozornění
Masážní přístroj nepoužívejte krátce před ulehnutím. Masáž může mít i stimulační účinek a způsobit 
poruchy při usínání.

 VAROVÁNÍ
•	 	Masáž	musí	být	vždy	vnímána	jako	příjemná	a	uvolňující.
  Pociťujete-li masáž jako bolestivou nebo nepříjemnou, přerušte ji či změňte polohu masážního pří-

stroje.
•	 	Nestrkejte	ani	netlačte	žádnou	část	svého	těla,	zejména	ne	prsty,	do	oblasti	masážní	hlavy.

7. Péče a skladování
Čištění
Odpojený a vychladlý přístroj otřete pouze lehce navlhčeným hadříkem. Můžete k tomu použít slabý čisticí 
prostředek.

 VAROVÁNÍ
•	 	Před	každým	čištěním	odpojte	přístroj	od	elektrické	sítě.
•	 	Přístroj	čistěte	pouze	popsaným	způsobem.	Do	přístroje	nebo	příslušenství	nesmí	v	žádném	přípa-

dě vniknout kapalina.
•	 	Přístroj	znovu	použijte	teprve	tehdy,	až	bude	zcela	suchý.

skladování
Přístroj skladujte mimo dosah dětí na suchém, chladném místě. Doporučujeme skladování v originálním obalu.

8. Jak si poradit s problémy?
Problém Příčina Řešení
Masážní hlava se 
nepohybuje.

Přístroj není připojen k elek-
trické síti.

Zasuňte síťovou zástrčku do. 

Přístroj není zapnutý. Zapněte přístroj.
Byla spuštěna ochrana proti 
přehřátí.

Odpojte přístroj od sítě, vyčkejte nejméně 15 mi-
nut, opět připojte a zapněte.

9. Technické údaje
Rozměry (š/v/h)  ~ 400/11/10 mm
Hmotnost ~ 1000 g
Jmenovitý	výkon		 20	W
Jmenovité napětí 220-240 V ~ 50/60 Hz
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