
                            

 

 

Masážní přístroj na šíji MG 150              
 

 
 

Obj. č.: 86 00 66 
 

 

 

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup masážního přístroje na šíji.  

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu  
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento 
návod k obsluze.  

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 

 

Účel použití 
 

S tímto elektrickým masážním přístrojem si můžete účinně a bez cizí pomoci připravit blahodárnou  

masáž. Masáže uvolňují a mohou působit povzbudivě, používají se při svalovém napětí, bolestech             

a únavě. Přístroj poskytuje intenzivní masáž šíje a ramen. Předpokládá se, že se přístroj bude  

používat pouze ke stanovenému použití, nikoliv pro medicínské  nebo komerční účely. 

Tento přístroj je určen výhradně k masáži šíje a ramen lidského těla. Nemůže však nahradit lékařské  

ošetření. Nepoužívejte jej, týká-li se vás jeden nebo více z následujících varovných upozornění.   

Pokud si nejste jisti, je-li masážní přístroj pro vás vhodný, konzultujte jeho použití se svým lékařem. 

 
Abyste se vyhnuli zdravotním poškozením, naléhavě se doporučuje vyloučit používání masážního  

přístroje: 

- máte-li implantován elektrický přístroj (např. zabudovaný kardiostimulátor) 

- máte-li kovové implantáty 

- pro děti a zvířata 

- při patologických změnách nebo poraněních míst těla, která mají být masírována                              

(např. při poškození meziobratlové ploténky, otevřené ráně) 

- na hlavě a tvrdých částech těla (např. kostí a kloubů) 

- na obličeji (oči), hrtanu nebo na jiných zvláště citlivých částech těla 

- na oteklých, spálených, zanícených nebo poraněných partiích kůže a těla 

- na tržných ranách, vlásečnicích, při křečových žilách, akné, kuperóze, oparu a jiných 

onemocněních kůže 

- během těhotenství 

- ve spánku 

- po užití léků nebo alkoholu (omezená schopnost vnímání!) 

- v autě 
 

Přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými             
nebo duševními schopnostmi nebo nezkušenými osobami anebo těmi, které nejsou obeznámeny 
s jeho fungováním; v zájmu bezpečnosti mají být pod dohledem odpovědné osoby nebo dostanou 
od ní pokyny, jak je třeba s přístrojem zacházet. Na děti je třeba dohlédnout, aby si s přístrojem 
nehrály. 
 
Konzultujte svého lékaře před použitím masážního přístroje, zejména: 
- pokud trpíte těžkou nemocí nebo jste v horní části těla prodělali operaci 
- v případě trombózy 
- máte-li cukrovku 
- při bolestech z neznámých příčin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
 

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do masážního 
přístroje. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, 
nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento 
výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! 
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí             
pro děti, neboť by je mohly děti spolknout. 

 

 

 

Masážní přístroj nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění povrchu používejte pouze měkký, mírně           
vodou navlhčený hadřík. Čistěte, pouze vrchní stranu.Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí           
nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch 
masážního přístroje.  

 

Ovládací prvky 
 
 
 

1. Masážní hlavy (spodní část 

přístroje)  

2. Obslužný prvek 

3. Tlačítko… s kontrolkou LED 

4. Tlačítka +/- 

5. Tlačítko nastavení vibrace 

6. Držátko 

7. Síťový kabel 

 
 

Obsluha 
 

Masáž by měla být vždy pociťována jako něco  

příjemného a uvolňujícího. Zapněte masážní  

přístroj tlačítkem. Masáž zahajujte na nejnižším  

stupni. Tlačítky +/- můžete měnit její intenzitu. 

Ukončete masáž nebo snižte její intenzitu  

tlačítkem „ - “, pokud ucítíte, že je masáž  
bolestivá nebo nepříjemná.  

 

Přístroj nabízí různé masážní programy,                   

které si lze zvolit pomocí tlačítka nastavení  

vibrace. Držátkem můžete tlak zvýšit, resp. 
redukovat a upravit pozici přístroje.  

K vypnutí přístroje opět stiskněte tlačítko. 

 

 

 
 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 

Upozornění 
•  Používejte masážní přístroj maximálně 15 minut. Při delší době masáže může zvýšená 

stimulace svalů vést k jejich přepnutí místo k uvolnění. 
•  Masážní přístroj disponuje ochranou proti přehřátí; při přehřátí se přístroj automaticky vypne. 

Nechte ho v takovém případě 30 minut vychladnout, než ho znovu uvedete do provozu. 

 
Recyklace 

 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 

                 Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 

 
Technické údaje 
Výkon:  60 W 

Oblast použití Oblast krku a ramen 

Provozní napětí 230 V/50 Hz 
Rozměry (D x Š x V) 1290 x 180 x 68 mm 

Hmotnost 2,4 kg 
 

Záruka 
 

Na masážní přístroj poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, 
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 

 
 
 
 

 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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