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Česky

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám, že jste si vybrali naše výrobky. Naše jméno je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně 
vyzkoušené výrobky k použití v oblastech určování energetické spotřeby, tělesné teploty, srdečního tepu, 
pro jemnou manuální terapii, masáže a vzduchovou terapii.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod a uschovejte ho pro pozdější použití, dbejte na to, aby byl 
dostupný pro ostatní uživatele a postupujte podle pokynů v něm uvedených.
S pozdravem,

Váš tým společnosti Beurer

1. Důležitá upozornění
• Připojte přístroj pouze na síťové napětí, které je uvedené na typovém štítku.
• Jako každý elektrický přístroj, tak i tento masážní přístroj je třeba užívat pozorně a opatrně, aby se 
 zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem:
 – Síťový kabel vypněte bezprostředně po použití.
 – Zabraňte jakémukoliv kontaktu s vodou (mimo čištění lehce navlhčeným hadříkem!).
  Voda se nikdy nesmí dostat dovnitř přístroje. Přístroj nikdy neponořujte do vody. V žádném 
  případě nepoužívejte přístroj ve vaně, pod sprchou, v bazénu nebo nad umyvadlem s vodou. V 
  případě, že voda přesto vnikla dovnitř, okamžitě odpojte přístroj od sítě a obraťte se na svého 
  prodejce elektro nebo zákaznický servis.
 – Přístroj a především síťový kabel je potřeba před každým použitím zkontrolovat, jestli případně 
  není poškozený.
 – Při poškození síťového kabelu v žádném případě nezapojujte do sítě. Obraťte se na svého pro-
  dejce elektro nebo zákaznický servis.
 – Opravy může vykonávat pouze zákaznický servis nebo autorizovaný prodejce.
 – Nedržte a nenoste přístroj za kabel.
 – V případě, že se při používání vyskytne porucha, přístroj okamžitě vypněte a vytáhněte zástrčku 
  ze zásuvky.
• Přístroj je určený k účelu popsaném v tomto návodu k použití. Výrobce nemůže ručit za škody 
 vzniklé neodborným nebo neodpovědným používáním.
• Používejte pouze masážní nástavce dodané s přístrojem
• Přístroj je určen pouze k osobnímu používání, nikoliv pro medicínské nebo komerční účely.
• Nepoužívejte přístroj bez přerušení déle než 20 minut, abyste zabránili přehřátí. Pře dalším 
 použitím nechte přístroj vychladnout.
• Povrchová plocha přístroje se při používání zahřívá. Osoby málo citlivé na teplo si musí dávat 
 zvláště pozor.
• Nikdy nezakrývejte zapnutý přístroj (dekou, poduškou,....)
• Nikdy neprostrkujte žádné předměty skrz otvory přístroje. Dbejte na to, aby se pohyblivé části 
 mohly vždy volně pohybovat a aby nepřiskříply předměty nebo prsty. Dbejte na to, aby se do 
 přístroje nezapletly žádné vlasy. V případě potřeby noste síťku na vlasy.
• Snímáte-li nebo nasazujete-li rukojeť nebo masážní nástavce, vypněte přístroj a vytáhněte jej ze 
 zásuvky.
• Nikdy neuvádějte přístroj do provozu bez dozoru, obzvláště jsou-li blízko děti.
• Děti, nemohoucí a postižené osoby mohou přístroj uvádět do provozu pouze pod dozorem 
 dospělých osob, nebo musí být předem s přístrojem seznámeny.
• Nepoužívat u malých zvířat / zvířat.
• Osoby s kardiostimulátorem musí používání masážního přístroje zkonzultovat se svým lékařem a v 
 žádném případě nemasírovat oblast srdce.
• Přístroj nikdy nepoužívat na opuchlých, popálených nebo poraněných místech na pokožce nebo 
 na těle.
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• Mimo jiné se nesmí masírovat: kosti (např. kĺouby, páteř), hlava nebo jiné citlivé části těla.
• Při nachlazení a zvýšené teplotě, křečových žilách, trombózách, zápalech žil, cukrovce, v 
 těhotenství, nervových onemocněních (např. ischias) nebo akutních zápalech nevykonávejte 
 masáž. V těchto případech zkonzultujte použití se svým lékařem.
• Nepoužívejte přístroj v posteli. Během používání nesmíte usnout.

2. Popis přístroje
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A  Regulátor (plynulé nastavování rychlosti 
 masáže)
B  Posuvný spínač:
 OFF – vypnuto
 M – masáž
 M+H – masáž a infračervený ohřev
C  Masážní plocha s infračerveným ohřevem
D  Držák pro smyčku na ruku
E  Tlačítka pro zajištění rukojeti

F  Síťový kabel
G Nekluzná odnímatelná rukojeť
H  Výměnné masážní nástavce:
 _ hladký nástavec
 _ nástavec s výčnělky
I  Masážní hlava
J  Smyčka na ruku
K  Zásuvný prvek

3. Použití
Účel použití: Přístroj slouží výhradně k masáži lidského těla.
Rozhodněte se, zda budete masáž provádět s nasazenou rukojetí, nebo zda použijete přístroj bez ruko-
jeti se smyčkou na ruku. Pro sejmutí rukojeti je třeba pevně stisknout obě tlačítka pro zajištění rukojeti a 
vytáhnout rukojeť z masážní hlavy. Pro zakrytí upevňovacího otvoru rukojeti vložte do zadní části masážní 
hlavy zásuvnou krytku.
Protáhněte ruku pod smyčkou na ruku. Nastavte délku smyčky pomocí suchého zipu tak, abyste mohli 
rukou uchopit masážní hlavu a bezpečně ji vést.
Pokud chcete rukojeť opět připevnit, vyjměte nejprve zásuvnou krytku a nasaďte rukojeť tak, aby 
bezpečně zaskočila. Výstup síťového kabelu se nachází pod zajištěním rukojeti.
Masáž můžete provádět s masážním nástavcem nebo bez. Zvolte masážní nástavec podle vlastní 
potřeby. Při ošetření infračerveným teplem „M+H“ zabraňují nasazené masážní nástav ce přívodu tepla z 
infračerveného zdroje. Proto používejte přístroj s nasazeným masážním nástavcem pouze na stupeň „M“.
Před zastrčením síťového kabelu se ujistěte, že je přístroj vypnut. Přístroj zapněte posuvným
spínačem na
„M“ – „pouze masáž“ nebo
„M+H“ – „masáž s infračerveným ohřevem“.
Pomocí regulátoru nastavte požadovanou rychlost masáže. Přiložte přístroj k části těla, kterou chcete 
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masírovat. Můžete stát, sedět nebo ležet a masírovat se můžete sami, nebo Vás může masírovat druhá 
osoba. Silným nebo mírným přitlačením masážního přístroje lze měnit intenzitu masáže. Danou oblast 
těla masírujte maximálně 3 minuty, poté přejděte k jiné oblasti. Po maximálně dvacetiminutovém použití 
přístroj opět vypněte, vytáhněte síťovou zástrčku a nechte přístroj vychladnout. Přístroj skladujte v suchu.

4. Čištění
Vypnutý a vychladlý přístroj čistěte pouze pomocí zlehka navlhčeného hadříku. Můžete použít i jemný 
čistící prostředek. Dávejte však pozor na to, aby se dovnitř přístroje nikdy nedostala voda. Používejte 
přístroj znovu až tehdy, je-li úplně suchý.

5. Likvidace
Zlikvidujte prosím přístroj dle nařízení o starých elektrických a elektronických přístrojích 2002/96/
EC – WEEE (Waste Electrical and Elektronik Equipment). Pokud máte dotazy, obraťte se na 
příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.
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