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Všeobecné bezpečnostní pokyny 

 

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se 
záručním listem, pokladním blokem a podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. 
Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k obsluze. 
• Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro 
komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, 
vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v 
případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze 
zásuvky. 
• Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže 
nebudete přístroj používat, pokud chcete namontovat příslušenství přístroje, při čištění nebo v případě poruchy. 
• Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Pokud byste chtěli prostor opustit, přístroj vždy vypněte. Vytáhněte 
zástrčku ze zásuvky. 
• Přístroj a síťový kabel je nutné pravidelně kontrolovat, zda nejsou poškozeny. Bude-li poškození zjištěno, přístroj 
se již nesmí používat. 
• Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, 
nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, naším servisem pro 
zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou. 
• Používejte jen originální příslušenství. 
• Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“. 

 



Přístroj nesmí být ponechán bez dozoru, pokud je připojen k elektrické síti. 

• Přístroj nesmí být použit, pokud byl upuštěn a je vidět poškození. 

• Tento spotřebič nesmí používat děti ve věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními 

schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem, nebo jim byly podány 

instrukce týkající se použití přístroje. 

 

Vybalení spotřebiče 

1. Vyjměte přístroj z obalu. 

2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou igelitové pytlíky, výplňový materiál, stahovací pásky a lepenkové 

obaly. 

3. Zkontrolujte, že všechny díly jsou součástí dodávky. 

 

Účel použití 

Tento přístroj nabízí relaxační masáže určitých částí těla pro dospělé. To však nenahrazuje lékařskou péči. 

Nepoužívejte masážní polštář, pokud se na vás vztahuje alespoň jedno nebo více z následujících varování. Pokud si 

nejste jisti, zeptejte se svého lékaře, zdali je masážní přístroj vhodný pro vaši osobu. 

VAROVÁNÍ: 

Nepoužívejte masážní přístroj 

• s abnormálním poškozením obratlů a páteře; 

• bezprostředně po operaci; 

• pokud nosíte kardiostimulátor; 

• máte-li umělé klouby nebo elektronické implantáty; 

• s kožním onemocněním, poruchami krevního oběhu, křečových žil, žilními záněty, otevřenými ránami; 

• během těhotenství; 

• ve spánku;  

Poznámka: 

• Přístroj je určen pro osoby s maximální hmotností 135 kg. 

• Spotřebič může být použit kdekoliv, kde je k dispozici zásuvka 12 V, např. při kempování. 

• Nepoužívejte přístroj za jízdy. 

Rozsah dodávky 

1 masážní podložka s dálkovým ovládáním 

1 Napájecí adaptér 

1 12 V adaptér 

Uvedení do provozu 

• Pomocí elastické smyčky, zajistěte masážní rohož na křesle s vysokým opěradlem. 

• Upevněte ochranný kryt na horní zádové části suchým zipem. Pokud tak učiníte, bude ochráněno vaše 

oblečení. 

• Vložte dálkový ovladač do plastového sáčku na straně sedáku. 

Elektrické připojení 

• Připojte napájecí adaptér k masážní podložce napájecím kabelem. 

• Zapojte adaptér do předpisově instalované zásuvky. Displej na dálkovém ovladači se aktivuje. 

POZNÁMKA: Adaptér 12 V 

• Připojte 12 V adaptér k masážní podložce napájecím kabelem, zapojte adaptér do 12V zásuvky. 

 

Zapnutí/ vypnutí 

Přístroj se ovládá pomocí dálkového ovládání. 

• ON / OFF: Zapněte masáž zad 

• Vibrační tlačítko: Otočením se masáž zapíná a vypíná. 

• Masáž by měla být pohodlná a bez bolesti. Když se masáž stává nepohodlnou nebo bolestivou, zastavte provoz 



okamžitě. 

 

• Nepoužívejte spotřebič 

- Krátce před spaním. Masáž má stimulující účinek, a tak může způsobit neklid. 

- Po dobu delší než 30 minut. Můžete opakovat masáž několikrát denně. Přestávka mezi masážemi však musí být 

nejméně 60 minut. 

 

Použití  

Můžete si vybrat mezi 8 různých masážních programů (MODE 0 až MODE 7). Lze nastavit 6 masážních zón různé 

intenzity a různé frekvence. Pro vybrání programu stiskněte tlačítko MODE na dálkovém ovladači.  

 

Tlačítka na dálkovém ovládání 

ON / OFF: Zapnutí masáže zad, zapíná a vypíná 

TIMER: Výběr času vypnutí 

MODE: Výběr programů na zádové části 

HEAT: vytápění podložky (až na 45 stupňů) 

Vždy odpojte napájecí zdroj (resp. adaptér) od zásuvky, a to i v případě, že se přístroj vypne automaticky 

 

Čištění a skladování 

VAROVÁNÍ: 

• Před čištěním vždy odpojte zástrčku (nebo adaptér) od zásuvky! 

• Za žádných okolností neponořujte zařízení do vody. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. 

UPOZORNĚNÍ: 

• Nepoužívejte drátěný kartáč ani žádné drsné předměty. 

• Nepoužívejte kyselé nebo abrazivní čisticí prostředky. 

• Neotvírejte zipy na zařízení. Jsou určeny výhradně pro servisní účely. 

• Použijte kartáč na šaty. 

• K odstranění skvrn použijte lehce navlhčený hadřík. Pokud je to nutné, pouze neutrální čisticí prostředek. 

• Používejte pouze masážní podložku, pokud je úplně suchá. 

• Skladujte v krabici a na suchém místě. 

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. 

elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších 

bezpečnostně-technických předpisů. 

Vyhrazujeme si technické změny! 

ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE 
Význam symbolu „Popelnice“ 

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů 

použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak 

předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku 

nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a 

elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím 

územně správních celků nebo obecního úřadu. 

 

Obal: 



krabice – tříděný sběr 
papíru (PAP) 
polystyren – tříděný sběr 
(PS) 
PE sáček – tříděný sběr (PE) 
 

Výrobek: 

kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi 
plastové části – tříděný sběr (PP) 
kovové časti – železný šrot (FE) 

 

 

 

 

 

 


