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H  Masszírozó-készülék 
Használati útmutató
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1. Rendeltetésszerű használat
A készülék kizárólag a használati útmutatóban ismertetett célra használható. A 
gyártó nem tehető felelőssé a szakszerűtlen vagy könnyelmű használat miatt 
keletkező károkért.
Ez a készülék az emberi test egyes részeinek masszírozására szolgál. Ne hasz-
nálja a masszírozó készüléket, ha a következő figyelmeztetések közül egy vagy 
több Önre is igaznak bizonyul!

FIGYELMEZTETÉS
Ne használja a masszírozó készüléket
•	 gyermekeknél,
•	 ha	beteges	elváltozások	vagy	sérülések	vannak	a	masszírozandó	testrészeken	

(pl. égések, nyílt sebek, bőrkiütések vagy más sérülések),
•	 keringési	betegségek	és	fejfájás	esetén,
•	 a	fejen,	csontokon	(pl.	csuklók,	gerincoszlop)	vagy	más	érzékeny	testrésze-

ken,  
•	 operációk	után,
•	 terhesség	alatt,
•		gyógyszerek	bevétele	vagy	alkoholfogyasztás	után	(korlátozott	érzékelő-

képesség!),
•	 gépek	kezelésekor,
•		a	készüléket	csak	külsőleg	használja.
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Ez a készülék nem arra szolgál, hogy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi 
képességű személyek (beleértve a gyermekeket is), vagy olyanok használják, 
akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy tudással, kivéve, ha egy 
biztonságukért felelősséget vállaló személy felügyeli őket, vagy ha útmutatást 
kaptak tőle a készülék használatára vonatkozóan. A gyermekekre figyelni kell, 
hogy ne játsszanak a készülékkel.
A készülék alkalmazása nem helyettesíti az orvosi konzultációt és a kezelést.
A masszírozó készülék használata előtt kérdezze meg az orvosát,
•	  ha szívritmus-szabályozót, implantátumot vagy más segédeszközt hord,
•	 ismeretlen eredetű fájdalmak esetén,
•	 	ha	bizonytalan	abban,	hogy	alkalmas-e	az	Ön	számára	a	készü-

lék.

Útmutatás
A masszírozást mindig kellemesnek és ellazítónak kell érezni. Hagyja abba a 
masszírozást, vagy változtassa meg a testhelyzetét vagy a ráható nyomást, ha 
a masszírozást fájdalmasnak vagy kellemetlennek érzi.

2. Biztonsági útmutatások
FIGYELMEZTETÉS
 •  Használat előtt győződjön meg róla, hogy a készüléken és tartozékain nin-

csenek látható károsodások! Ha kétségei vannak, ne használja a készüléket, 
és forduljon a kereskedőhöz vagy a feltüntetett szervizhez!

 •  Ne használjon olyan kiegészítő alkatrészeket, amelyeket a gyártó nem javasol, 
ill. tartozékként nem ajánl.

•  Semmiképpen sem szabad felnyitnia vagy javítania a készüléket, mivel külön-
ben nem garantált a kifogástalan működés. Ennek az útmutatónak a figyelmen 
kívül hagyása a garancia megszűnését vonja maga után. Javítások esetén 
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forduljon a Beurer vevőszolgálathoz vagy egy erre felhatalmazott kereske-
dőhöz.

3. Használat
Az elemek behelyezése, ill. cseréje:
• Az elemtartó rekesz fedelét az óramutató járásával ellentétes irányban for-

gassa!
• Három alkáli vagy három AAA típusú normál elemet helyezzen be az elemtartó 

rekeszben látható jelölésnek megfelelően. Közben okvetlenül ügyeljen az 
elemek helyes polaritására!

• Az elemtartó rekesz fedelét tegye fel az elemtartó rekeszre. Közben feltétlenül 
ügyeljen a fedél helyes beigazítására!

Gombnyomás
1  1x Be
1  2x Ki

Az elemekkel kapcsolatos figyelmeztetések
Ügyeljen rá, hogy az elemek soha ne kerülhessenek gyerekek kezébe. A gyere-
kek a szájukba vehetik és lenyelhetik az elemet. Ez komoly egészségkárosodást 
okozhat. Ilyen esetben azonnal hívjon orvost!
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•   Az elemeket tilos tölteni, hevíteni vagy nyílt tűzbe dobni (Robbanásve-
szély!).

•  Mindkét elemet egyidejűleg cserélje ki, használjon azonos típusú elemeket, 
és ne használjon újratölthető elemeket.

•  A kifolyó elemek a készülék sérülését okozhatják. Ha hosszabb időn keresztül 
nem használja a készüléket, akkor vegye ki az elemeket az elemtartó rekesz-
ből.

•	Ne	használjon	akkumulátorokat!

4. Készülék tisztítása és ápolása
Az Ön masszírozó készüléke nem igényel karbantartást. Csak a külső borítást 
kell rendszeresen tisztítani. Tisztításhoz vegye ki az elemeket az elemtartó re-
keszből.
Mini masszírozóját óvatosan, csak egy enyhén benedvesített kendővel tisztítsa 
meg.
• Ne használjon tisztító- vagy oldószereket!
• Semmiképp nem szabad a készüléket víz alá tartani, mert különben folyadék 

kerülhet bele, és a készülék károsodik.

5. Hulladék-ártalmatlanítás
Kérjük, hogy a készülék hulladékmentesítéséről gondoskodjon az 
elhasznált elektromos és elektronikus készülékekről szóló 2002/96/
EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) rendelet szerint. Eset-
leges további kérdéseivel kérjük, forduljon a hulladékmentesítésben illetékes 
helyi szervekhez.
Az elhasznált, teljesen lemerült telepeket és akkukat speciális jelölésekkel el-
látott gyűjtőtartályokba, veszélyes hulladékokat gyűjtő állomásokra vagy az 
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elektromos cikkeket árusító helyekre kell beszállítani, és ott 
leadni. Önt törvény kötelezi az elhasznált telepek leadására.
Megjegyzés: A káros anyagot tartalmazó telepeken a követke-
ző jelzések találhatók: Pb = a telep ólmot tartalmaz, Cd = a telep 
kadmiumot tartalmaz,  Hg = a telep higanyt tartalmaz.
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