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Česky

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
jsme potěšeni, že jste se rozhodli pro výrobek z našeho sortimentu. Naše jméno stojí za hod-
notnými a důkladně vyzkoušenými výrobky vysoké kvality z oblasti teplé, jemné terapie, 
diagnózy krevního tlaku, tělesné teploty, hmotnosti, masáže a vzduchu. 
Důkladně si prosím přečtěte návod k použití a respektujte jeho pokyny. 

S přátelským doporučením 
Váš tým společnosti Beurer

1. Důležitá upozornění 
Uchovat pro další použití a zpřístupnit ostatním uživatelům!
•	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 prodejce 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	15	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	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.
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•	Přístroj	nikdy	nepoužívat	na	opuchlých,	popálených	nebo	poraněných	místech	na	
pokožce nebo na těle. 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,	cukro-
vce, 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
A	 Protismyková	rukojeť
B	 Posuvný	spínač:
	 OFF	–	vypnout
 M – masáž
 MH – masáž a infračervené 
 ohřívání
C Regulátor (plynule nastavitelná 
 masážní rychlost)
D Masážní plocha s infračerveným 
 ohříváním 
E Vyměnitelné masážní nástavce:
 - nástavec s hrbolky
 - pětibodový nástavec

3. Použití
Účel	použití:	Přístroj	slouží	výhradně	k	masáži	lidského	těla.	
Přesvědčte	se,	že	je	přístroj	před	tím,	než	dáte	kabel	do	sítě,	vypnutý.
Posuvným	spínačem	zapněte	přístroj	na		„M“	–	„pouze	masáž“	nebo	„MH“	–	„masáž	s	
infračerveným	ohříváním“.
Regulátorem nastavte požadovanou masážní rychlost.
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. 
Po	maximálně	15	minutách	používání	znovu	přístroj	vypněte	a	nechte	ho	vychladnout.	
Skladujte přístroj v suchu.

4. Čištění/Likvidace
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.
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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