
NÁVOD NA POUŽITIE 

ELEKTRICKÁ MASÁŽNA
PODLOŽKA FOOTSY 

ČASTI TOVARU: 
• masážna podložka,
• riadiaca jednotka,
• návod na použitie.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE: 
• Napájanie: 2 batérie AAA (nie sú 

súčasťou balenia),
• Frekvencia: 1-100 Hz,
• Rozmery: 32,5 × 29,5 cm,
• Hmotnosť: 57,4 g.

POPIS 

(1) masážna podložka
(2) riadiaca jednotka
(3) tlačidlo na zapnutie / zvýšenie intenzity
(4) tlačidlo vypnutia/spomalenia intenzity
(5) tlačidlo výberu programu
(6) programové svetlá
(7) konektory
(8) priehradka na batérie
(9) kryt priestoru pre batérie

PRINCÍP 

Elektrická stimulácia svalov (ESS) je spôsob, ako 
prinútiť svaly, aby sa stiahli. Používa sa najmä pri 
terapii na posilnenie svalov po zranení a pri 
rehabilitácii. Pomáha predchádzať svalovej atrofii, 
podporuje krvný obeh a uvoľňuje svaly.  

KONTROLA A POUŽÍVANIE 
Poznámka: Zariadenie nie je zdravotnícka 
pomôcka, je určené len na domáce použitie. 
Neslúži ako náhrada zariadenia poskytnutého 
lekárom alebo terapeutom! Pred prvým 
použitím si pozorne prečítajte celú príručku! 

O INŠTALÁCIA BATÉRIÍ 
• Zariadenie je napájané 2 batériami AAA.
•  Otvorte kryt priestoru na batérie na 

zadnej strane zariadenia.
• Vložte správne orientované batérie.
• Zatvorte priehradku na batérie krytom.

O POUŽITIE
• Položte podložku na podlahu tak, aby ste 

sa mohli pohodlne posadiť a umiestniť 
nohy na vyznačené miesta.

• Pripevnite riadiacu jednotku na vhodné 
miesto - v hornej časti podložky sú dve 
tlačidlá, na ktoré sa umiestňuje riadiaca 
jednotka.

• Bosé nohy položte na vyznačené miesta 
na podložke. Zariadenie nefunguje s 
ponožkami na nohách.

• Zariadenie zapnite stlačením a podržaním 
tlačidla (3).

• Stlačením tlačidla výberu programu (5) 
vyberte masážny režim, ktorý vám najviac 
vyhovuje. Podložka má 6 programov od 
rovnomernej masáže až po rôzne typy 
impulzov. Pred zapnutím ďalších
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Odporúča sa vyskúšať program A, aby 
ste si na masáž zvykli. 

• Kontrolky označujú jednotlivé programy, 
ako je znázornené na obrázku nižšie:

• Vyberte program a stlačením tlačidla (3) 
zapnite masáž. Stláčaním tlačidiel znižujte 
(3) alebo zvyšujte (4) intenzitu. Odporúča 
sa začať s nízkou intenzitou a postupne ju 
zvyšovať, keď si na masáž zvyknete.

• Zariadenie má 10 úrovní intenzity, ktoré sú 
indikované jasom rozsvietených 
kontroliek: tlmené svetlo - nízka intenzita, 
jasné svetlo - vysoká intenzita.

• Masáž trvá 12 minút, čo je zároveň 
odporúčaný čas na jedno ošetrenie. 
Potom sa zariadenie automaticky vypne.

• Ak chcete zariadenie vypnúť skôr, stlačte a 
podržte tlačidlo vypnutia.

• (4).

UPOZORNENIE 
• Zariadenie nikdy nepoužívame na 

zmiernenie alebo zníženie bolesti 
spôsobenej nediagnostikovanými príznakmi.

• Zariadenie NEPOUŽÍVAJTE v prípade 
kardiostimulátora alebo iného implantátu v 
tele, v prípade tehotenstva, hlbokej žilovej 
trombózy, vysokého krvného tlaku a 
akéhokoľvek ochorenia srdca.

• Zariadenie sa neodporúča používať v prípade 
úrazu alebo poranenia chodidiel a nôh.

• Zariadenie používajte len na určené použitie.
• Výrobok používame len na masáž chodidiel. 

Aplikácia na akúkoľvek inú časť tela môže 
spôsobiť nebezpečné následky.

• Zariadenie nie je vodotesné. Neumývajte ho 
a nepoužívajte na miestach s vysokou 
vlhkosťou (kúpeľňa).

• Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich 
zvierat.

• Ak výrobok nepoužívate, uložte ho do 
pôvodnej škatule.

• Zabráňte kontaktu zariadenia s 
akýmikoľvek kovovými predmetmi.

• Používajte len príslušenstvo dodané so 
zariadením. Zariadenie nijako neupravujte.

ZÁRUKA 
Záruka platí 24 mesiacov.

Symbol pre likvidáciu a recykláciu podľa 
smerníc o OEEZ. Symbol WEEE je na 
výrobku v súlade so smernicou EÚ 
2012/19/EÚ o odpade z elektrických a 
elektronických zariadení (OEEZ), ktorej 
cieľom je zabrániť nesprávnej likvidácii a 
podporiť opätovné použitie a recykláciu. • Zariadenia nedemontujeme. 

          V prípade poruchy ho dáme opraviť. 
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