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Obj. č.: 86 04 50 
 

 
 
 
Vážení zákazníci, 
 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup masážního přístroje MG 16.  

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 
Tento přístroj je určen k masáži jednotlivých částí lidského těla.  
 
Upozorn ění! 
 

Masážní přístroj nepoužívejte 
 

• u dětí, 
• při patologických změnách nebo poranění v masírované oblasti těla (např. popáleniny, otevřené  
  rány, jizvy, vyrážky nebo jiná poranění), 
• při onemocnění krevního oběhu a bolestech hlavy, 
• na hlavě, kostech (např. klouby, páteř) nebo jiných citlivých částech těla, 
• nepoužívejte po operacích, 
• během těhotenství, 
• po požití léčiv nebo alkoholu (omezená schopnost vnímání!), 
• při obsluze strojů, 
• k vnějšímu použití. 
 
Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými psychickými, senzorickými 
nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, ledaže by byly pod 
dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo od ní obdržely informace, jak mají přístroj 
správně používat. Děti by měly být pod dozorem, aby si s přístrojem nehrály. 
 
Použití přístroje nenahrazuje lékařskou konzultaci a ošetření. Před použitím se dotažte svého lékaře. 
 
Přístroj nepoužívejte pokud: 
 

• pokud nosíte kardiostimulátor, implantáty nebo jiná pomocná zařízení 
• při bolestech nejasné příčiny 
• pokud si nejste jisti, zda je pro Vás vhodný. 
 
Upozorn ění! 
Masáž by měla být vždy vnímána jako příjemná a uvolňující. Pociťujete-li masáž jako bolestivou            
nebo nepříjemnou, přerušte ji či změňte polohu nebo tlak. 
 
 

Vložení/výměna baterií 
 

• Otočte kryt přihrádky na baterie proti směru hodinových ručiček! 
• Vložte 3 alkalické nebo 3 normální baterie typu AAA podle obrázku v přihrádce na baterie.               
   Dbejte přitom bezpodmínečně na správnou polaritu baterií! 
• Na přihrádku na baterie nasaďte kryt. Dbejte přitom bezpodmínečně na správný směr krytu! 
 

 
 
 
 
 
 



Manipulace s bateriemi a akumulátory 
 

 
 

 

 
Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí,                        
že by je mohly spolknout děti  nebo domácí zvířata! V případě spolknutí  
baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou 
malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání 
pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte 
pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo 
nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete 
pouze akumulátory. 
 

 

 
 

 

 

Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem                 
a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak,                     
aby nedocházelo k poškození životního prostředí!  

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží  speciální sběrné nádoby                        
v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! 
 

Šetřete životní prost ředí! 

 
 

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 pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla 
barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku.  
 

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! 

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. 
 
 

 

 
 

 

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. 

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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