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Bezpečnostní pokyny 

Před prvním použitím si pozorně přečtěte manuál a uschovejte pro budoucí použití.  

• Držte mimo dosah vody a zdrojů tepla.  

• Ventilace musí mít vždy volný průchod.  

• Nesmí být v nepřetržitém provozu déle jak 1 hodinu. Doporučujeme používat 30 minut a nechat 

vychladnout. 

• Po dobití vypojte nabíječku.  

• Nepoužívejte na poraněná místa.  

• Používejte pouze na měkké části těla, nepoužívejte na kosti nebo tvrdé části těla.  

• Používejte masážní hlavici, která je určená pro daný typ masáže. 

• Během použití mohou vznikat modřiny, často kontrolujte masírovaná místa.  

• Masáž ukončete okamžitě pokud budete pociťovat bolest.  

• Držte prsty, vlasy a jiné části těla od zadní strany těla přístroje.  

• Nestrkejte žádné předměty do otvorů.  

• Před a po použití zkontrolujte stav produktu.  

• Produkt neupravujte.  

• Nikdy nenechávejte přístroj v nabíječce nebo v provozu bez dozoru.  

• Používejte pouze originální nabíječku.  

• Není vhodné pro osoby se sníženou motorikou, mentálním nebo fyzickým onemocněním, 

nedostatkem zkušeností a znalostí. Tyto osoby smí zařízení používat pouze pod dohledem dospělé 

osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.  

• Používejte toto zařízení pouze po konzultaci s lékařem. 

 

 

 



Popis produktu  

 

 

 

 

Použití 

• Ujistěte se, že je přístroj plně nabitý (první nabití doporučujeme v délce 6 hodin). 

• Pro zapnutí přístroje přesuňte ve spodní části tlačítko OFF na ON a rozsvítí se LED display.  

• Stisknutím tlačítka zapnutí uprostřed led displeje uvedete přístroj do chodu.  

• Pro regulaci rychlosti masáže používejte tlačítka plus (+) a mínus (-). 

• Vypnutím přístroje ve spodní části těla LED displej zhasne. 

 

 

 



Nabíjení  

• Před prvním použitím se baterie nabíjí až 6 hodin. 

• Zapojte nabíječku do zásuvky a připojte přístroj. 

• Displej zobrazí stav baterie. Pokud je hodnota 20, nabijte baterii.  

• Délka provozu přístroje závisí na intenzitě masáže. 

 

Údržba  

• Čistěte pomocí vlhkého hadříku bez chemických přípravků.  

• Po čistění přístroj osušte. 

• Nenamáčejte přístroj do vody.  

• Skladujte v suchu. 

 


