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MASÁŽNY PRÍSTROJ NA NOHY
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Vážený zákazník,

gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu.
Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo 
škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme.

Technické údaje

Produkt číslo 10031106, 10031107

Napájanie 12 V

Spotreba energie 36 W

Bezpečnostné inštrukcie
Všeobecné rady

- Aby ste zabezpečili bezpečné a správne používanie výrobku, pred použitím si
prečítajte návod.
- Tento produkt nie je vhodný pre ľudí, ktorí sú chorí, majú duševnú poruchu alebo
nemajú skúsenosti alebo schopnosti (vrátane detí) na to, aby ho používali, pokiaľ na nich z
dôvodu bezpečnosti nedohliada a neusmerňuje ich zodpovedná osoba.
- Dbajte na to, aby sa s výrobkom nehrali deti.
- Prístroj disponuje ohrievačom, preto môže byť povrch veľmi horúci, osoby citlivé
na teplo by mali byť pri používaní opatrné.
- Ak dôjde k poškodeniu napájacieho kábla, je nutné zabezpečiť výmenu výrobcom
alebo príslušným servisným strediskom a profesionálnym personálom, aby sa predišlo
nebezpečenstvu úrazu.
- Ak je poškodený povrch prístroja, kontaktuje servisného technika alebo výrobcu,
aby ho skontroloval, príp. opravil.
- Pred čistením alebo po masáži vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Pri masáži prístroj nezakrývajte, mohlo by sa stať, že sa prehreje motor a dôjde k
poruche alebo poškodeniu.
- Ak sa počas masáže začnete cítiť nepríjemne, okamžite prístroj prestaňte
používať.
- Ak zariadenie nefunguje správne, obráťte sa na servisné stredisko, ktoré vykoná
kontrolu a údržbu.
- Používajte len výrobcom odporúčané náhradné diely.
- Nevkladajte nič do otvoru masážneho prístroja určeného na chodidlá.
- Pri ovládaní prístroja nemajte mokré ruky.
- Dbajte na to, aby sa na ovládacie tlačidlá nedostala voda.
- Ak chcete prístroj odpojiť, musíte ho najprv vypnúť a potom vytiahnuť zástrčku zo
zásuvky.
- Tento produkt nie je určený na vlastnú alebo lekársku liečbu, ak potrebujete
stanoviť diagnózu alebo naordinovať liečbu, vyhľadajte odbornú lekársku starostlivosť.
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Rady týkajúce sa umiestnenia

- Nepoužívajte masážny prístroj na nohy vo vlhkom a príliš prašnom prostredí.
- Nepoužívajte masážny prístroj na nohy v miestnosti, kde je teplota vyššia ako 40 °C.
- Neumiestňujte masážny prístroj na nohy do exteriéru.
- Nepoužívajte masážny prístroj na nohy v blízkosti elektrických ohrievačov, sporákov 
alebo na priamom slnečnom žiarení.

Nižšie uvedené osoby by sa pred použitím mali poradiť s lekárom: 

- Pacienti, ktorí podstupujú lekársku liečbu alebo sa necítia dobre.
- Pacienti s vysokým krvným tlakom, ochorením srdca, artériosklerózou alebo 
trombózou.
- Pacienti so zhubným nádorom.
- Tehotné ženy a ženy počas menštruácie.
- Pacienti s osteoporózou.
- Pacienti, ktorí používajú kardiostimulátor alebo implantované lekárske prístroje.
- Pacienti s akútnym ochorením.

Rady týkajúce sa dĺžky používania 

Používajte 1-2 krát denne, vždy po dobu 5-10 minút, prístroj účinne odstraňujte bolesť 
svalov a zlepšujte krvný obeh. Masáž 5 až 15 minút pred nočným odpočinkom účinne 
zlepšuje kvalitu spánku.

Rady týkajúce sa bezpečného používania

- Dbajte na to, aby ste pri používaní masážneho prístroja na nohy nezaspali.
- Nepoužívajte masážny prístroj, keď ste pod vplyvom alkoholu alebo sa necítite 
dobre.
- Masáž nôh nesmie trvať dlhšie ako 30 minút, nohy si nezohrievajte dlhšie ako 2 
hodiny.
- Po poškodení povrchovej tkaniny prístroj prestaňte používať.
- Nepoužívajte prístroj hodinu pred jedlom.
- Ak sa výrobok skladuje pri nízkej teplote, premiestnite ho pred použitím do teplého 
prostredia, aby sa skondenzovaná voda mohla odpariť. Voda vo vnútri prístroja by mohla 
ovplyvniť prevádzku, dokonca spôsobiť poruchu. Takže v takomto prípade nechajte prístroj 
postáť aspoň hodinu pri normálnej izbovej teplote predtým, než ho začnete používať.
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Popis produktu

1 Čas
2 Režim
3 Intenzita
4 Výhrev
5 Zapínanie/Vypínanie
6 Masážny vak

Čas: na stanovenie dĺžky 
masáže

- Modrá: Dĺžka masáže je 10 
minút.
- Červená: Dĺžka masáže je 15 
minút.
- Modrá a červená: čas 
masáže: Dĺžka masáže je 20 
minút.

Použitie a prevádzka
Tlačidlo Režim

- Režim 1 je režim predvolených nastavení, stlačením tlačidla vstúpite do režimu 2, 
stlačte tlačidlo ešte raz a vstúpite do režimu 3 v tomto cykle.
- Režim 1: modré svetlo, Režim 2: červené svetlo, Režim 3: blikajúce červené a 
modré svetlo.
- Režimy 1 a 2 predstavujú masáž chodidiel valčekom a nafukovacím vakom, režim 
3 je určený na masáž iba nafukovacím vakom.

Tlačidlo Intenzita

- Predvolené nastavenie predstavuje slabú intenzitu, stlačením tlačidla získate 
stredne silnú intenzitu, opätovným stlačením nastavíte silnú intenzitu v tomto cykle.
- Slabá intenzita: modré svetlo; raz stlačte, aby ste nastavili strednú intenzitu: 
zelené svetlo; stlačte znova, aby ste nastavili najvyššiu intenzitu: červené svetlo.
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Tlačidlo Výhrev 

Pri zapnutí sa automaticky spustí funkcia výhrevu, svetlo svieti namodro; stlačte tlačidlo, 
aby ste ukončili výhrev. Svetlo prestane svietiť a vyhrievanie sa vypne.

Vypínač

- Keď pripojíte masážny prístroj na nohy k zdroju napájania, je pripravený na 
použitie, bliká červené svetlo.
- Stlačte tlačidlo, prístroj začne pracovať (výhrev + prúd vzduchu + Režim 1), 
rozsvietia sa všetky svetlá, predvolená doba masáže je 10 minút.
- Po ukončení tohto času alebo po dosiahnutí času nastaveného na masáž chodidiel 
sa prístroj vráti do pôvodného režimu. Bliká červené svetlo.
- Ukončite masáž chodidiel, prosím, vytiahnutím zástrčky zo zásuvky.

Čistenie a starostlivosť
Skladovanie

- Keď masážny prístroj nepoužívate, vložte ho do škatule a uložte ho na bezpečné, 
suché, vzdušné a chladné miesto.
- Kábel neohýbajte.
- Nevešajte prístroj za kábel.
- Vyvarujte sa ostrých hrán, ktoré môžu poškriabať povrch.
- Neumiestňujte výrobok na priame slnečné žiarenie alebo na miesto s vysokou 
teplotou.

Čistenie

- Pred čistením skontrolujte, či je prístroj vypnutý a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Na čistenie povrchu masážneho prístroja používajte suchú handričku. 
Nepoužívajte korozívne, abrazívne čistiace prostriedky alebo riedidlá.

Starostlivosť

- Výrobok skladujte na čistom a suchom mieste.
- Ak výrobok dlhší čas nepoužívate, použite ochranný kryt, ktorý zabraňuje 
usádzaniu prachu.
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Riešenie problémov

Problém  Možná príčina Riešenie

Prístroj 
nefunguje. 

Nie je zapojený do 
elektriny

Pripojte ho do siete a skontrolujte, či         
je v poriadku zdroj napájania.

Funkčné tlačidlá 
nereagujú.

Stlačte tlačidlo ON/OFF.

Prístroj náhle 
prestal pracovať.

Masáž sa skončila. Reštartuje tlačidlom ON/OFF.

Nie je zapojený do 
elektriny.

Skontrolujte, či je napájacie rozhranie         
dobre pripojené.

Prístroj pracoval 
pridlho, zahrial sa.

Po vychladnutí prístroj          
reštartujte stlačením vypínača.

Prílišná sila, masážny 
valček je zablokovaný.

Uvoľnite tlak pri masáži.

Pokyny k likvidácií
Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EÚ tento symbol na
výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do 
domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať 
na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a 
elektronických zariadení.
Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným
negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by 
inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre 
detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj 
Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti. 

Vyhlásenie o zhode
Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.

Tento produkt je v súlade s nasledovnými európskymi smernicami: 
2014/30/EU (EMV)
2011/65/EU (RoHS)




