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Návod k použitícs

Masážní přístroj





Vážení zákazníci,

Váš nový masážní přístroj zajistí díky pohyblivým
kuličkám s vibrační masáží nebo bez ní příjemné
uvolnění. Přístroj je malý a šikovný, takže si jej
můžete brát s sebou a kdykoliv se namasírovat.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit
k plné spokojenosti. 

Váš tým Tchibo

www.tchibo.cz/navody
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Přečtěte si prosím pozorně bezpečnostní pokyny a 
používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto
návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění a
škodám. Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.
Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento
návod.

Účel použití

Masážní přístroj je koncipován k automasáži pro
 zlepšení pocitu zdraví a pohodlí. 

Masážní přístroj je určen k soukromému používání. 

Není vhodný pro kliniky, masérské salóny, wellness
studia atd. Masážní přístroj není lékařský přístroj a
neslouží k tlumení bolestí. V případě pochybností nebo
nejistoty se před použitím poraďte se svým lékařem.

Bezpečnostní pokyny

Přístroj používejte výhradně ...•

... na vnější části těla. 

... k tomu účelu, pro který byl vyroben a pouze takovým
způsobem, který je uvedený v tomto návodu k použití.
Každé nesprávné použití může být nebezpečné!

NEBEZPEČÍ pro děti

Tento přístroj nesmí používat děti ani osoby, které jej•
na základě svých fyzických, smyslových či duševních
schopností nebo kvůli nedostatku zkušeností či
z neznalosti nejsou schopny používat bezpečně. Děti
musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si
nebudou s přístrojem hrát.

Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebez-•
pečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést
během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních
orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i vybité
baterie a výrobek mimo dosah dětí. Máte-li podezření,



…     po požití látek, které vedou k omezení schopnosti
vnímání (např. léků proti bolesti, alkoholu apod.).

…     na očích, v blízkosti očí, na hrtanu, na kostech nebo
kloubech, v oblasti genitálií nebo ledvin, ani na
jiných obzvlášť citlivých částech těla. 

…    pro zvířata.

…     když ležíte v posteli. 

…     když je přístroj viditelně poškozený.

Než začnete přístroj používat, poraďte se se svým
ošetřujícím lékařem, především pak tehdy, když…

…     trpíte nějakou závažnou nemocí nebo jste po
 operaci,

…     nosíte kardiostimulátor, máte nějaké implantáty
nebo nosíte jiné pomůcky, 

…     máte trombózu, 

…     máte cukrovku, 

…     máte bolesti nejasné příčiny. 
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že došlo ke spolknutí baterie, resp. že se baterie
nějakým jiným způsobem dostala do těla, okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc.

Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. •
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení! 

Výrobek není dětská hračka. Udržujte jej mimo dosah•
dětí.

Abyste se vyvarovali poškození zdraví, naléhavě Vás
žádáme, abyste v následujících případech přístroj
nepoužívali:

Masážní přístroj nepoužívejte, ...

...     během těhotenství.

...     při patologických změnách nebo poraněních
v oblasti těla, kterou chcete přístrojem masírovat
(např. při pohmožděninách, zánětech, otevřených
ranách, výhřezu meziobratlové ploténky apod.).
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Masáž by neměla trvat déle než 20 minut. Delší doba•
masáže může vést k nadměrné stimulaci svalů.
V některých případech pak může místo uvolnění dojít
k natažení svalů.

Pokud se během používání objeví bolesti nebo kožní•
vyrážka, masáž okamžitě ukončete a přístroj již ne -
používejte.

Dodržujte pokyny pro bezpečné používání:

V případě poruchy nebo poškození nechte přístroj•
opravit v kvalifikované odborné opravně.

Nikdy nenechávejte přístroj delší dobu na jednom•
místě. Provádějte krouživé pohyby.

Zapnutý přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru.•

VÝSTRAHA před požárem / výbuchem

Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vhazovat do ohně•
ani zkratovat.

Pokud by baterie jednou vytekla, zabraňte kontaktu•
jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně
zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte
lékařskou pomoc.

POZOR na lehká poranění a věcné škody

Chraňte přístroj před vlhkostí. Neponořujte jej do vody•
ani jiných kapalin.

Chraňte baterii a přístroj před nadměrným teplem.•
Udržujte dostatečný odstup od tepelných zdrojů, jako
např. plotýnek sporáků či kamen.

Baterii z výrobku vyjměte, pokud je vybitá nebo•
výrobek nebudete delší dobu používat. Zabráníte tak
poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie
vytekla.



Přehled (rozsah dodávky)

OFF ON

OPENCLOSE

kulička masážního
přístroje pro

 stimulaci hlubokých 
svalových tkání

masážní hrot pro
akupresurní masáž

vypínač a 
přihrádka na baterii

Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu (+/–).•

Pokud přístroj spadne do vody, nesmí se již používat.•

K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo•
abrazivní čisticí prostředky.
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Použití
Zapnutí a vypnutí vibrační funkce

Chcete-li zapnout vibrační funkci,m

otočte přihrádku na baterii, resp.
vypínač směrem ke značce ON.

Když chcete masážní přístroj vypnout, otočtem

 přihrádku na baterii, resp. vypínač směrem
ke značce OFF.

Volba masážního nástavce

Se 2 masážními kuličkami můžete
aktivovat hlubší svalové tkáně.

OFF ON

OPENCLOSE

Otočte přihrádku
na baterii až na -
doraz ve směru
hodinových
ručiček tak, aby
zářez ukazoval na
značku OPEN.

Sundejte krytku.

Vložte do pří-
hrádky baterii
podle obrázku.
Přitom dbejte na
správnou polaritu
(+/–).

Nasaďte při-
hrádku na baterii
zpátky na ma -
sážní přístroj.
Zářez musí smě-
řovat na značku
OPEN. Dotáhněte
přihrádku na
baterie až na -
doraz proti směru
hodinových
ručiček.

CLOSE

OPEN OFF

zářez

1. 2. 3.

CLOSE

OPEN OFF

zářez
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Vložení baterie
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S masážním hrotem můžete
 simulovat akupresurní masáž.

Odebrání masážního nástavce 

Otočte masážní nástavec sem

2 masážními kuličkami jako na
obrázku až nadoraz ke značce
OPEN a odtáhněte jej směrem
nahoru.

Nasazení masážního nástavce

Masážní nástavec nasaďte zpětm

tak, aby šipka na nástavci ukazo-
vala na značku OPEN. Otočte
nástavec ve směru hodinových
ručiček až nadoraz směrem ke
značce CLOSE.

OPENCLOSE

OPENCLOSE

OPENCLOSE

Masáž

Přiložte masážní přístroj na masírovanou část těla.m

Můžete měnit intenzitu masáže lehkým nebo
 silnějším přitisknutím přístroje na kůži.

Pomalými pohyby posouvejte masážní přístroj přesm

masírovanou část těla.

Čištění a dezinfekce

V případě potřeby otřete přístroj mírně navlhčenýmm

hadříkem. 

V případě potřeby dezinfikujte masážní kuličkym

otřením utěrkou navlhčenou etylalkoholem.
 Etylalkohol můžete zakoupit v lékárně. 

POZOR na věcné škody

Neponořujte výrobek do vody ani jiných•
kapalin.
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Přístroj nelze zapnout. Není vybitá baterie?•

Je baterie správně•
 vložena? 
Dbejte na polaritu (+/–).

Je přihrádka na baterii•
správně nasazená?

Závada / nápravaTechnické parametry
Model:                           376 578

Baterie:                         1x LR6(AA)/1,5V

Made exclusively for:  Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo
technických a vzhledových změn.



Likvidace
Tento výrobek, jeho obal a baterie, která je součástí
balení, jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných
 materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání
životní prostředí.

Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních možností
ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

Přístroje označené tímto symbolem se
nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré
přístroje jste ze zákona povinni likvidovat

odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných
místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje,
získáte u obecní nebo městské správy.

Baterie a akumulátory nepatří do domovního
odpadu! Vybité baterie a akumulátory jste ze
zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené

obecní nebo městskou správou nebo ve specializované
prodejně, ve které se prodávají baterie.
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www.tchibo.cz/navody

Číslo výrobku:

376 578

Made exclusively for:          

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz
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