
Návod k použití přístroje 

                                   

Nejprve si pořádně přečtěte návod.  

Při používání  masážního límce, je nezbytné dodržet všechny pokyny a bezpečnostní 

opatření, včetně následujících: 

NEBEZPEČÍ : 

Jak omezit riziko úrazu elektrickým proudem, popálení, požáru apod.:  

Vždy po použití nebo při čištění odpojte přístroj od elektrické sítě a dříve, než jej budete 

čistit.  

Sami nikdy neprovádějte demontáž a opravy výrobku.  

VAROVÁNÍ: 

Tento výrobek slouží pro potřebu osobních masáží. Nejedná se o lékařský nástroj a nelze je 

používat pro komerční činnosti.  

Přístroj nesmíte nechat bez dozoru, je-li připojený k elektrické síti. Nepoužívaný přístroj 

vypněte ze zásuvky.  

Nepoužívejte přístroj pod peřinou nebo polštářem a umožněte samovolné vyzařování tepla. 

V opačném případě hrozí přehřátí, které může mít za následek vznik požáru, úraz elektrickým 

proudem nebo zranění osob.  

Netahejte za napájecí kabel a nekruťte s ním, abyste předešli jeho poškození.  

Přístroj používejte výhradně s dodávaným síťovým adaptérem v rozvodné síti s napětím 

uvedeném na štítku přístroje.  

Nepoužívejte přístroj na místech, kde se nachází žíravé látky nebo kam je dodáván kyslík.  

Nepoužívejte v místech s vysokou vlhkostí (jako jsou koupelny) nebo s vysokou teplotou, 

jinak hrozí úraz elektrickým proudem a jiná bezpečnostní rizika.  

Pokud budou přístroj používat děti nebo osoby s nedostatečnými znalostmi, jak přístroj 

použít, je nezbytná přítomnost dohledu. 

Těhotné ženy a ženy v období menstruace by se měly před použitím přístroje nebo jeho příslušenství 

poradit s lékařem. Přístroj používejte pouze k účelům, které jsou popsány v tomto návodu.  
Přístroj používejte pouze k účelům, které jsou popsány v tomto návodu.  

Přívodní kabel udržujte mimo vytápěné povrchy, mohlo by dojít k vážným popáleninám.  
Tento výrobek je vybaven funkcí vyhřívání. Osoby, které nejsou citlivé na teplo, musí být při použití přístroje 

opatrné.  

Zvláštní pozornost je třeba věnovat součástem nejnáchylnějším k opotřebení. Vadné součástky 
doporučujeme okamžitě nahradit a přístroj nepoužívat, dokud není opraven.  

Nepoužívejte přístroj, pokud má poškozený přívodní kabel nebo zástrčku, pokud nepracuje normálně, 
pokud spadl na zem, je-li poškození nebo spadl do vody.  

Jestliže během používání pociťujete nepříjemné vjemy, okamžitě přístroj přestaňte používat.  
Přestaňte přístroj používat, pokud nepracuje normálně.  

Nepoužívejte přístroj při řízení. Dodržujte v každém případě dopravní předpisy.  

Oblasti masáže: krk, ramena, bedra, hýždě,boky, stehna a lýtka. 

                                
 



Obsah balení: 

Masážní přístroj, adaptér 220-240V, cigaretový adaptér 12-24V. 

Jak používat: 

1. Zapojte síťový adaptér do elektrické zásuvky (nebo autoadaptér do konektoru 

cigaretového zapalovače v autě).  

2. Přístroj správně umístěte na tělo.  

3. Stiskem tlačítka napájení začněte masáž. Je možné zapínat také funkce vyhřívání a 

valivé masáže. Přístroj se vypíná automaticky po 20 minutách nepřetržitého používání.  

4. Stiskem tlačítka vyhřívání lze nastavit 2 stupně (silné/slabé) vyhřívání nebo vyhřívání 

vypnout.  

5. Stiskem tlačítka směru masáže upravujete směr, jak masáž probíhá.  

6. Stiskem tlačítka úpravy rychlosti masáže vybíráte některý ze 3 stupňů rychlosti masáže 

(nízká/střední/vysoká).  

7. Stiskem tlačítka napájení masáž kdykoliv vypnete.  

 

Popis tlačítek: 
 

 

 

1 Snížení rychlosti otáčení 

2 Zvýšení rychlosti otáčení 

3 Zapnutí nebo vypnutí přístroje 

4 Změna směru otáčení hlav 

5 Topení zapnutí nebo vypnutí funkce  

6 Režim ECO 

 

Čištění a údržba přístroje: 
 
Nečistěte přístroj žíravými prostředky, jinak může dojít k jeho poškození nebo k 

vyblednutí barvy.  

Před čištěním přístroj vypněte a síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky. Přístroj čistěte 

výhradně suchým hadrem.  

Látkový potah se zipem lze sejmout a čistit samostatně.  

Výrobek udržujte čistý a uchovávejte jej na bezpečném místě. Přístroj nevystavujte 

působení prostředí s vysokou vlhkostí nebo teplotou.  
 
 

 


