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BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a teljes útmutatót! Az útmutatót őrizze meg az esetleges 
jövőbeli felhasználás céljából! 

Elektromos készülékek használatakor, különösen, ha gyermekek vannak a közelben, mindig be kell 
tartani az alapvető biztonsági alapelveket, beleértve az ebben az útmutatóban szereplőket is. 
VESZÉLY
Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében tartsa be a következő alapelveket:

 Tisztítás előtt és használat után azonnal mindig húzza ki a készüléket a konnektorból!

 Ha a készülék vízbe esik, ne törekedjen a készüléket kihalászni! Húzza ki azonnal a konnektorból!

FIGYELMEZTETÉS
A lehetséges égési sérülések, áramütés, tűz vagy sérülések kockázatának csökkentése érdekében 
tartsa be a következő alapelveket: 

 Sose hagyja el a helyiséget, amikor a készülék még csatlakoztatva van, különösen, ha a
közelben gyermekek vannak. Ha bármilyen módon manipulálni fog a készülékkel, előbb húzza
ki a konnektorból!

 A gyermekek és a szellemi vagy mentálisan fogyatékos személyek csak felnőtt felügyelete
mellett használhatják ezt a készüléket.

 A készüléket ne használja kint a szabadban!
 A készüléket csak az útmutató utasításainak megfelelően használja! Ne használjon olyan

tartozékokat és kiegészítőket, amelyeket a gyártó nem ajánlott, és amelyek nem a készülékkel
lettek kiszállítva!

 Ne helyezze át a készüléket, és ne is emelje a tápkábelnél fogva!
 Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a dugó bármilyen módon sérültek, ha nem

működnek megfelelően, vagy ha vízzel érintkezett!
 Tartsa távol a tápkábelt a fűtött felületektől!
 Győződjön meg róla, hogy a szellőzőnyílások nincsenek-e valamivel elzárva! Sose helyezze a 

készüléket puha felületre, például ágyra vagy kanapéra. A szellőzőnyílások így elzáródhatnak. 
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a nyílásokban nincs-e beakadva haj, por és egyéb 
szennyeződés! 

 Ne dugjon be semmit a készülék nyílásaiba! 

 Ne használja a készüléket olyan helyiségekben, ahol aeroszolos spray-ket használnak, vagy 
olyan helyiségekben, ahol megnövekedett az oxigénszint!

 Ne használja a készüléket takaró, pokróc vagy párna alatt! A készülék túlmelegedhet, tüzet, 
áramütést vagy sérüléseket okozhat. 

 A készülék kikapcsolásához kapcsolja ki az összes vezérlőgombot, és húzza ki a dugót az aljzatból!
 A masszázskészülék használata közben legyen óvatos! Súlyos égési sérüléseket is okozhat. 

Ne alkalmazza a készüléket érzékeny vagy rossz vérkeringéssel rendelkező helyeken!
 Ezt a terméket nem orvosi célokra, hanem csak masszázsra tervezték. 

 Használata előtt konzultáljon előbb orvosával, ha:

o Ön várandós kismama.

o Szívritmus-szabályozója van.

o Kétségei vannak az egészségi állapotával kapcsolatban. 

 Ennek a készüléknek a használata cukorbetegek számára nem ajánlott.  

 A bekapcsolt készüléket soha semmivel ne takarja le! 
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 Ne használja a készüléket egyszerre 15 percnél tovább! 15 perc után a készülék automatikusan 
kikapcsol.

 A készülék hosszabb ideig történő használata túlmelegedéshez és rövidebb élettartamhoz 
vezethet. Ha a készülék túlmelegszik, azonnal hagyja abba a használatát, és hagyja kihűlni! 

 Sose alkalmazza a készüléket sérült bőrfelületen, ill. duzzadt vagy gyulladásos területeken!

 Ne használja a készüléket közvetlenül alvás előtt! A masszázsnak stimulációs hatása van, és 
késleltetheti az elalvást. 

 Sose használja a készüléket az ágyban! 

 Ha a tápkábel sérült, közvetlenül a gyártó, egy szerviztechnikus vagy más képesített személy 
kell, hogy kicserélje.

FIGYELEM: SOSE ÁLLJON A KÉSZÜLÉKRE! MINDIG ÜLVE HASZNÁLJA! ELLENKEZŐ ESETBEN 
SÉRÜLÉSHEZ ÉS SÚLYOS KÁROKHOZ VEZETHET.  

HASZNÁLATA 

1. Dugja a dugót egy 100–220 V-os dugaszolóaljzatba!

2. Mindig használat előtt vegye le a cipőjét! Javasoljuk a masszázskészüléket mindig zokniban 
használni. 

3. Üljön le egy székre vagy egy karosszékre, és helyezze a készüléket maga elé a földre! 
4. A masszázst a KI-/BEKAPCSOLÁS gomb (bal gomb) megnyomásával indítja el. A gomb kéken 

világít.  
TIPP: A lábak által a készülékre kifejtett nyomás megváltoztatásával a masszázs érzetét is 
megváltoztatja. Ha a masszázs során csiklandozást érez, nagyobb nyomást kell kifejtenie a 
készülékre, vagy megszokni ezt az érzést. Ha túl erősnek tűnik a masszázs, a kifejtett nyomást 
enyhítse! 

5. Ha a masszázs során szeretné bekapcsolni a fűtési funkciót, nyomja meg a fűtés gombot (jobb 
gomb)! A gomb pirosan világít! Időbe telhet, amíg a készülék felmelegszik. 

6. Ha végzett, kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból! A készüléket a KI-/BEKAPCSOLÁS 
gomb megnyomásával kapcsolja ki.  

MEGJEGYZÉS: Biztonsági okokból a fűtést külön nem indítható el a masszázs nélkül.   
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KARBANTARTÁS 

Tárolás 

Tartsa a készüléket a dobozában, biztonságos, száraz és hűvös helyen! Tartsa távol éles szélektől és 
tárgyaktól! Ne tekerje a tápkábelt a készülék köré, mert az megsérülhet! Ne akassza fel a készüléket a 
tápkábelnél fogva! 

Tisztítás 

Tisztítás előtt a készüléket mindig húzza ki a konnektorból, és hagyja kihűlni! A tisztításához puha, 
nedves szivacsot használjon! Ügyeljen arra, hogy a készülékbe ne jusson semmilyen folyadék! 

 Ne merítse a készüléket vízbe!

 Ne használjon agresszív tisztítószereket, amelyek bármilyen módon károsíthatják a készüléket!  

 Ne próbálja meg a készüléket megjavítani! A javítást csak szakképesített szerviztechnikus 
végezheti el! Ezért probléma esetén vegye fel a kapcsolatot a szervizzel!




