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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.

 Používejte pouze v uzavřených prostorách.

1. Seznámení
S tímto elektrickým masážním přístrojem si můžete účinně a bez cizí pomoci připravit příjemnou masáž. 
Masáže mohou mít uvolňující nebo povzbuzující účinky a používají se s oblibou v případě natažených svalů, 
bolestí a únavy. Přístroj umožňuje silnou a intenzivní masáž šíje a ramen.

Přístroj je určen pouze k soukromému používání, ne pro lékařské nebo komerční používání.

2. Použití k určenému účelu
Přístroj je určen výhradně k masáži šíje a ramen 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.

Předcházejte možným úrazům a přístroj nepoužívejte v níže uvedených případech:
• v případě implantovaných elektrických přístrojů (jako např. kardiostimulátor)
• v případě voperovaných kovových implantátů
• u dětí a zvířat
• při chorobné změně nebo zranění v masírované oblasti těla (např. výhřez 
 meziobratlových plotének, otevřené rány),
• na hlavě nebo tvrdých částech těla (např. kosti a klouby)
• v obličeji (oči), na hrtanu a jiných zvlášť citlivých částech těla
• na oteklých, spálených, zanícených nebo zraněných částech pokožky nebo těla,
• v místě tržné rány, kapilár, křečových žil, akné, kuperózy, oparu a výskytu jiných kožních nemocí,
• během těhotenství,
• během spánku,
• po požití léků nebo alkoholu (omezená schopnost vnímání!),
• při řízení automobilu.

Tento přístroj nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými psychickými, senzorickými nebo du-
ševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí, ledaže by byly pod dozorem 
osoby zodpovědné za jejich bezpečnost, nebo od ní obdržely pokyny, jak mají přístroj používat.
Děti by měly být pod dozorem, aby si s přístrojem nehrály.

ČeSky
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Před použitím masážního přístroje se dotažte svého lékaře
• pokud jste těžce nemocní nebo jste absolvovali operaci na horní části těla,
•  při trombózách,
•  při cukrovce,
•  při bolestech nejasné příčiny.

Přístroj je určen pouze k účelu, který je popsán v tomto návodu k použití. Výrobce neručí za škody vzniklé 
neodborným nebo nevhodným používáním.

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

 VAROVÁNÍ
Obal uchovávejte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení.

Zásah elektrickým proudem

 VAROVÁNÍ
Jako každý elektrický přístroj, také tento masážní přístroj používejte opatrně a uvážlivě, aby se zabránilo 
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 vad nebo poruchách provozu přístroj okamžitě vypněte a odpojte od napětí. Při vytahování 
zástrčky ze zásuvky netahejte za kabel ani za přístroj. Přístroj nikdy nedržte ani nenoste za síťový kabel. 
Udržujte odstup mezi kabely a teplým povrchem. Kabel neskřípejte, nepřehýbejte ani jím nekruťte. Do 
kabelu nebo do přístroje nezapichujte jehly nebo ostré předměty.

Zajistěte, aby se masážní přístroj a síťový kabel nedostaly do kontaktu s vodou, párou nebo jinými 
kapalinami. Přístroj proto používejte pouze v suchých vnitřních prostorách (např. nikdy ve vaně, sauně).

Za žádných okolností nesahejte na přístroj, který spadl do vody. Ihned vytáhněte síťovou zástrčku.
Přístroj nepoužívejte, pokud je viditelně poškozený nebo z něj vytéká voda.
Přístroj nevystavujte žádným otřesům a nenechte jej spadnout.

Oprava

 VAROVÁNÍ
•   Opravy elektrických spotřebičů smí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál. Neodbornou 

opravou mohou pro uživatele vyvstat značná nebezpečí. V případě oprav se obraťte na zákaznický 
servis nebo autorizovaného prodejce.

• Zdrhovadlo masážního přístroje se nesmí otevírat. Používá se pouze z výrobně technických 
 důvodů.
•   V případě poškození kabelu je třeba nechat ho vyměnit autorizovaným prodejcem.
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Nebezpečí požáru

 VAROVÁNÍ
Při neodborném používání, resp. používání v rozporu s návodem k použití, hrozí za určitých okolností 
nebezpečí vzniku požáru!

Masážní přístroj proto nepoužívejte
•  zakrytý, např. pod dekou, polštářem, ...
•  v blízkosti benzínu nebo jiných snadno zápalných látek.

Zacházení s přístrojem

 POZOR
Po každém použití a před každým čištěním musí být přístroj vypnut a zástrčka vytažena ze zásuvky.
•   Do přístroje nezasunujte žádné předměty. Dávejte pozor na to, aby se pohyblivé části mohly vždy 

volně pohybovat..
•  Nesedejte, nelehejte ani nestoupejte plnou vahou na pohyblivé části přístroje a neodkládejte na 

přístroj žádné předměty.
•  Chraňte přístroj před vysokými teplotami.

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

1. Masážní hlavice (spodní část přístroje)
2. Ovládací prvek
3. Tlačítko  s kontrolkou
4. Tlačítka +/– 
5. Tlačítko Mode 
6.  Rukojeti
7. Přívodní kabel

5. Uvedení do provozu
• Sejměte obal.
• Zkontrolujte, zda přístroj nebo kabel nejsou poškozeny.
• Kabel položte tak, aby přes něj nikdo nemohl zakopnout.
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6. Obsluha
Masáž začíná vždy nejnižším stupněm a prvním masážním programem. Pomocí tlačítek +/- můžete volit mezi 
3 intenzitami masáže. Přístroj nabízí 6 různým masážních programů, které můžete nastavit pomocí tlačítka 
Mode. Vypnutím se přístroj vrátí zpět do výchozí polohy, takže při dalším zapnutí masáž opět začíná prvním 
masážním programem při nejnižší intenzitě.
Pomocí rukojetí můžete zvýšit, popř. snížit přítlačný tlak a upravovat polohu přístroje. Pro vypnutí přístroje 
stiskněte znovu tlačítko .

 Upozornění
• Masážní přístroj používejte max. 15 minut. Při delší době masáže může vést nadměrná 
 stimulace svalů k přetažení namísto uvolnění.
• Jednotka má automatické vypnutí, která je nastavena na maximální provozní době 15 minut.
• Před dalším použitím nechejte přístroj alespoň 15 minut zchladnout.
• Masážní přístroj má zabudovanou ochranu proti přehřátí, díky níž se přístroj v případě přehřátí 
 automaticky vypne. V tomto případě nechte přístroj 30 minut zchladit, než ho opět začnete 
 používat.

7. Péče a skladování
Čištění

 VAROVÁNÍ
•   Před každým čištěním odpojte přístroj od elektrické sítě. 
• Přístroj čistěte pouze předepsaným způsobem. V žádném případě se nesmí dostat tekutina 
 do přístroje.
•   Menší skvrny lze odstranit vlhkou utěrkou. Prosím čistěte výhradně vrchní stranu přístroje.
•  Přístroj znovu použijte, pokud je zcela suchý.

Skladování
Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, doporučujeme jej zabalit do původního obalu a uložit v suchém 
prostředí a bez zatěžkání.
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