
Uživatelská příručka 

ZPŮSOB POUŽITÍ                                               

Připojte napájení do zásuvky, indikátor napájení 

bliká, pohotovostní režim je aktivní.  

zobrazení připojení k síti vypínač 

Tlačítky MODE a INTENSITY lze volit různé typy masáží a jejich 
intenzita, podle požadavků uživatele, tlačítkem HEATING se 
zapíná a vypíná topení. Je-li zpuštěna masáž nebo topení, 

indikátor napájení svítí, tzn. přístroj je v provozu. 

Zmáčknutím tlačítka stop vypnete funkci masáže a 
funkci topení. Indikátor napájení se rozbliká, tj. 
přístroj je v pohotovostním režimu 

Funkce automatického vypnutí se aktivuje po 15-ti minutách 
provozu. Indikátor napájení se rozbliká, přístroj je v 
pohotovostním režimu. 

zobrazení odpojení od sítě 

 Poznámka 
1. Vypněte přístroj a odpojte napájení, nepoužíváte-li 
přístroj po delší dobu 

2. Před, během, nebo po masáži v přístroji nevstávejte, 
mohlo by dojít nenávratně k jeho mechanickému poškození.  

Použití masážních vložek chodidel 

Pro individuální masáž a intenzitu lze použít masážní vložky 
vložením do přístroje. Lze použít také pro bodovou masáž 
chodidel. 

ZPŮSOB POUŽITÍ                                               

Návod uschovejte 

Jak postupovat 

Podle individuálních požadavků nastavte horní část, aby 
pohodlně obklopovala při masáži lýtka a kolena. (Obr.1) 
 
Podle individuálních požadavků nastavte horní část, aby co 
nejlépe obklopovala při masáži lýtka a kolena. (Obr.2) 
 
Podle individuálních požadavků otočte horní část o 110° pro 
masáž kolen. (Obr.3) 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE                               



DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ_____                                            DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ_____                                 POPIS A FUNKCE_______ 

1. Bezpečnostní upozornění 
• Používejte tento produkt v souladu s uživatelským manuálem.
• Ujistěte se, že je použito vhodné napájení. Nepoužívejte,

pokud je napájecí kabe poškozen.
• Zamezte vstupu cizích předmětů mezi masážní hlavy a 

čalounění.
• Zamezte kontaktu s vodou z důvodu možného elektrického 

zkratu.
• Odpojte produkt z napájení po použití, nebo při čištění, aby 

nedošlo k možnému zranění.
• Nevypínejte a nezapínejte produkt z. el. sítě mokrýma rukama.
• Nezapojujte a nevypojujte kabel silou. Za kabel netahejte.
• Nezasahujte do přívodního kabelu a do el. obvodů.
• Nepoužívejte přístroj v případě výpadku el. energie. Při 

obnově by mohlo dojít ke zranění.
• Nepoužívejte žádné části produktu jinak, než je určeno.
• Není určeno k použití venku.
• Při používání nevyvíjejte na produkt přílišný tlak, mohlo by 

dojít ke zranění.
• Produkt používejte hodinu po jídle.
• Nepoužívejte produkt a obraťte se na svého dodavatele v 

případě, že přístroj nefunguje správně. 
• Nepoužívejte produkt a obraťte se na svého lékaře v případě 

nevolnosti nebo bolesti.
• Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dědí) se 

sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními 
schopnostmi, nebo s nedostatkem znalostí a zkušeností, leda 
pod dozorem nebo poučením osoby zodpovědné za jejich 
bezpečnost. Děti by měli výt pod stálým dozorem, aby se 
zamezilo  hraní s přístrojem.

• V případě poškození přívodního kabelu jeho výměnu provádí 
proškolený pracovník, aby nedošlo k poranění elektrickým
proudem.

• V případě nedávné operace, konzultujte použití s lékařem.
• Přístroj má vyhřívaný povrch, v případě snížené citlivosti na 

teplo buďte opatrní.

2. Pracovní prostředí 
• Nepoužívejte produkt ve vlhkém prostředí např. v koupelně.
• Nepoužívejte produkt v případě velkých teplotních výkyvů.
• Nepoužívejte produkt v prašném prostředí.

3. Produkt nepoužívejte v případě 
• Pacientů se srdečním onemocnění, případně lidé používající 

kardiostimulátor nebo jemu podobné zařízení.

•  Trpíte-li vysokou horečkou 
•  Máte povrchová poranění 
•  Děti mladší 14-ti let, nebo osoby duševně nevyrovnané bez dozoru. 
•  Pokud je lékařem nařízen  odpočinek, nebo pokud se necítíte dobře.
•  Jste –li mokří či vlhcí.
•  Jste-li  podnapilí, nebo se necítíte dobře 
•  Pacientů s osteoporózou
•  Nakažlivých kožních nemocí 
•  Těhotenství nebo menstruace 

FUNKCE__________________________ 

1. Zbrusu nový airbagový masážní systém, s moderním
dvousekčním otočným designem.

2. 44 airbagů k masáži stehen, lýtek, nártu, 3 airbagy k masáži 
chodidlového svalstva a k stimulaci akupresních bodů na 
chodidle.

3. Hnětací masáž Vám dá pocit uvolnění a doplní energii. 
Budete se cítit odpočatí.

4. Karbonové topidlo na kolena a kotníky.
5. Vrchní část lze otočit o 110°, spodní podstavec lze

nastavit v rozmezí 20° k pohodlné masáži kolen

6. Osazeno zadními kolečky pro pohodlnou  manipulaci 
7. Tři druhy airbagové masáže, tři stupně intenzity
8. Automatické vypnutí po 15-ti minutách 
9. Snadné čištění a údržba díky jednoduchému přístupu k  vnitřní části

Podle směrnice WEEE (Odpady z elektrických a elektronických 
zařízení) 2002/96/EC, toto zařízení nesmí být likvidováno jako 
běžný odpad.


