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Jelmagyarázat 
A használati útmutatóban és az adattáblán az alábbi szimbólumok szerepelnek:  

 
FIGYELMEZTETÉS Sérülési veszélyre vagy egészségkárosodásra figyelmeztető megjegyzések. 
 
VIGYÁZAT Biztonsági figyelmeztetés a készülék/tartozékai lehetséges károsodására. 
 
Megjegyzés Utalás fontos információkra. 
 
 
A készülék kettős védőszigeteléssel van ellátva, tehát a II. védelmi osztálynak felel meg. 
 
Csak zárt helyiségben szabad alkalmazni.  
 

1. A megismeréshez 
Ezzel az elektromos masszírozó készülékkel hatékonyan és idegen segítség nélkül jótékony masszírozóhatást érhet el. A 
masszírozás lazító és izgató hatású lehet, és szívesen alkalmazzák izommerevség, fájdalom és fáradtság kezelésére. A 
készülék erőteljes, intenzív masszírozásban részesíti a nyak és a váll tájékát. 
A készülék csak saját célokra szolgál, nem való orvosi vagy iparszerű alkalmazásra. 
2. Rendeltetésszerű használat 
Ez a készülék kizárólag az emberi test nyak- és válltájékának a masszírozására szolgál. Nem helyettesítheti a gyógyászati 
kezelést. Ne használja a masszírozókészüléket, ha az alábbi figyelmeztetések közül egy vagy több Önre is vonatkozik: Ha 
kétsége van a felől, hogy Önnek alkalmas-e a masszírozókészülék, konzultáljon orvosával.  
Az egészségkárosodás elkerülésére a készülék használata nem ajánlott a következő esetekben: 
• Ha beültetett elektromos készüléke van (pl. szívritmus-szabályzó). 
• Fém implantátum megléte esetén. 
• Ne használja gyerekeken és állatokon,  
• a masszírozni kívánt testtájék kóros változása vagy sérülése esetén (pl. porckorongsérv, nyílt 
seb), 
• a fejen és kemény testrészeken (pl. csontokon és izületeken), 
• az arcon (szemen), a gégefőn vagy más különösen érzékeny testrészen, 
• megdagadt, megégett, gyulladt vagy sérült bőr- és testrészen, 
• tépett seb, hajszálér, visszér, szőrtüszőgyulladás, kuperózis, herpesz vagy más bőrbetegség 
esetén, 
• terhesség idején,  
• alvás közben,  
• gyógyszer beszedése vagy alkohol fogyasztása után (korlátozott érzékelőképesség), 
• gépkocsiban. 
 
Ez a készülék nem való arra, hogy testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosok (gyerekeket is ideértve), vagy tapasztalatlan 
és/vagy kellő ismeret híján levők használják, még akkor is, ha a biztonságukért felelős személy felügyel rájuk, vagy kioktatta 
őket a készülék használatára.  
Gyerekeknél felügyelet szükséges annak biztosítására, hogy nem játékszernek használják a készüléket.  
A masszírozókészülék használata előtt kérdezze meg orvosát, elsősorban 
• ha súlyos betegségen szenved, vagy műtéte volt a felsőtestén, 
• trombózis esetén, 
• cukorbaj esetén, 
• ha ismeretlen eredetű fájdalmai vannak. 

A készüléket csak a jelen használati útmutatóban ismertetett célra szabad használni. A gyártó nem vállal felelősséget a 
szakszerűtlen vagy a gondatlan kezelésből származó hibákért.  
 
 
3. Biztonsági előírások 
Figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót.   Ha az alábbi előírásokat figyelmen kívül hagyja, személyi sérülések és 
anyagi károk lehetnek a következményei.  Őrizze meg a jelen használati útmutatót, és tegye hozzáférhetővé más felhasználók 
számára is. Ha továbbadja ezt a készüléket, adja hozzá ezt a használati útmutatót is. 

FIGYELEM! 
Tartsa távol a gyerekektől a csomagolóanyagokat. Megfulladás veszélye áll fenn! 
Áramütés veszélye! 
FIGYELEM! 

Mint minden elektromos készüléket, ezt a masszírozókészüléket is óvatosan és körültekintően használja, hogy elkerülje az 
áramütést. 
A készüléket emiatt csak a  
• a készüléken feltüntetett hálózati feszültségről használja, 
• és akkor soha, ha a készüléknek vagy tartozékának látható hibája van, 
• és zivatar közben sem. 
Hiba vagy üzemzavar esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket, és válassza le a táphálózatról. A készüléket ne a hálózati 
kábelt vagy a készüléket fogva húzza ki a hálózati dugaszaljból. Ne tartsa vagy hordja a tápegységet a hálózati kábelénél 
fogva. Tartson kellő távolságot a kábelek és meleg felületek között. A kábeleket ne csípje be, ne törje meg és ne csavarja 
meg. Ne szúrjon be tűt vagy más hegyes tárgyat a kábelekbe. 
Semmi esetre se kerüljön érintkezésbe a masszírozókészülék és a hálózati kábele vízzel, gőzzel vagy más folyadékkal. Ezért 
a készüléket csak száraz belső helyiségben használja (pl. fürdőkádban, szaunában ne). 
Ne nyúljon az esetleg vízbe esett készülék után.  Húzza ki azonnal a hálózati dugót. 
Ne használja a készüléket, ha látható hibája van. Ne tegye ki a készüléket ütődéseknek, és ne ejtse le.  
Javítás 

FIGYELEM! 
 
• Az elektromos készülékek javítását csak szakemberre bízza. A szakszerűtlen javításnak a következménye a 

felhasználó jelentős veszélyeztetése lehet. Forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz vagy egy erre feljogosított kereskedőhöz, ha 
javításra van szükség. 
• Ne nyissa ki a masszírozó készülék cipzárát. A cipzár csak gyártási okból került alkalmazásra. 
• A vezeték sérülése esetén csak megbízott kereskedő segítségével szabad kicseréltetni azt.  

 
Tűzveszély! 
FIGYELEM! 
 

A jelen használati útmutató rendeltetésellenes használata vagy figyelmen kívül hagyása esetén adott esetben tűzveszély jön 
létre. 
Ne használja emiatt a nyakmasszírozó készüléket 
• letakarva pl. takaróval, párnával stb., 
• benzin vagy más lobbanékony anyag közelében.  

 
Bánásmód 
FIGYELEM 
 

Minden egyes használat után vagy tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózatból. 
• Ne dugjon be tárgyakat a készülékbe. Vigyázzon arra, hogy a mozgó alkatrészek mindig szabadon mozoghassanak. 
• Ne üljön, feküdjön vagy álljon rá teljes súlyával a készülék mozgó alkatrészeire, és ne állítson tárgyakat a készülékre. 
• Óvja a készüléket a magas hőmérséklettől. 
Eltávolítás 
FIGYELEM 
Tartsa be a helyi előírásokat a termék eltávolításakor. Az elhasználódott készüléket a 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical 
and Electronic Equipment = elhasznált elektromos és elektronikus készülékek) EU irányelvnek megfelelően távolítsa el.  
További kérdések esetén forduljon a hulladékkezelésért felelős helyi hatósághoz. 
 



4. Készülékleírás 
 
 
 
1. masszírozófejek (a készülék alsó része) 
2. kezelőelem 

gomb jelző-LED-del3.  
4. +/– gombok 
5. üzemmódváltó gomb 
6. tartófogantyúk 
7. hálózati kábel 
 
 
 
 
 
 
 
5. Használatba vétel 

• Vegye le a csomagolást. 
• Vizsgálja meg a készüléket és a kábelt, hogy nem sérült-e. 
• A kábelt úgy fektesse le, hogy ne jelentsen botlásveszélyt. 
 
6. Kezelés 
A masszázst mindenkor kellemesnek és lazító hatásúnak kell éreznie.  Kapcsolja be a masszírozó készüléket a  gombbal.

 A masszírozás a legalacsonyabb fokozaton kezdődik el. A +/- gombokkal lehet változtatni a masszírozás intenzitását. 
Szakítsa meg a masszírozást, vagy csökkentse le a – gombbal a masszírozás intenzitását, ha fájdalmasnak vagy 
kellemetlennek érzi. 
A készülék különböző masszírozási programokat kínál, amelyek közül a Mode gombbal lehet választani.  
A tartófogantyúk segítségével növelheti vagy csökkentheti a rászorítási nyomást, és igazíthatja a testéhez a készülék 

helyzetét.  Nyomja meg ismét a gombot a készülék kikapcsolása céljából.  
 
Megjegyzés 
• A masszírozó készüléket legfeljebb 15 percig használja. Ennél hosszabb masszírozás esetén az izmok túlzott stimulálása 
miatt elernyedésük helyett elmerevedésük léphet fel.  
• A masszírozó készülék rendelkezik túlmelegedés elleni védelemmel, amely automatikusan kikapcsolja a készüléket, ha 
túlmelegedne. Hagyja ebben az esetben 30 percig hűlni a készüléket, mielőtt újra használná.  
 
7. Ápolás és tárolás 
Tisztítás 
FIGYELEM! 
• Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a hálózatból.  
• Csak a megadott módon tisztítsa a készüléket. Semmi esetre se kerülhet folyadék a készülék belsejébe. 
• A kisebb foltokat viszont egy nedves ruhával el lehet róla távolítani. Kizárólag csak a készülék felszínét tisztítsa. 
• A készüléket csak akkor használja újból, ha teljesen megszáradt.  
 
Tárolás 
Ha a készüléket hosszabb ideig nem fogja használni, ajánlatos az eredeti csomagolásában száraz helyiségben, rátett teher 
nélkül tárolni.  


