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Használati útmutató hu

Masszázskészülék





Kedves Vásárlónk!

Az Ön új masszázskészüléke a mozgó görgőkkel
kellemes kikapcsolódást biztosít, amelyet használhat
vibrációval vagy anélkül. A készülék kicsi és könnyen
kézre áll, így egyszerűen magával viheti. 

Kívánjuk, használja örömmel a terméket!

A Tchibo csapata

www.tchibo.hu/utmutatok

Tartalom
4      Biztonsági előírások

7      Elem behelyezése

7      Termékrajz (tartozékok)

8      Használat

9      Tisztítás és fertőtlenítés

10     Műszaki adatok

10     Üzemzavar / Hibaelhárítás

11      Hulladékkezelés



4

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és 
az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében
csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.
Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később
ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválik a termék -
től, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A masszázskészülék önmasszírozáshoz, a közérzet
 javítására szolgál. 

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas. 

Nem alkalmas klinikákon, masszázsrendelőkben,
 wellness stúdiókban stb. történő használatra. 
A masszázskészülék nem gyógyászati eszköz és nem
 fájdalom kezelésére szolgál. Amennyiben kétségei
támadnának vagy elbizonytalanodna az alkalmazást
 illetően, akkor, a használat előtt kérje ki orvosa
 véleményét.

Biztonsági előírások

A készüléket kizárólag ...•

... a test külső kezelésére használja. 

... csak a rendeltetésének megfelelő célra és a használati
útmutatóban leírt módon használja. 
Minden szakszerűtlen használat veszélyes lehet!

VESZÉLY gyermekek esetében

A készüléket nem használhatják gyermekek és olyan•
személyek, akik fizikai, szellemi vagy érzékeléssel
 kapcsolatos képességeik miatt, illetve kellő tapasztalat
vagy megfelelő ismeretek hiányában nem képesek
 biztonságosan kezelni azt. Ügyeljen arra, hogy gyer-
mekek ne játsszanak a készülékkel.

Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem•
lenyelése 2 órán belül súlyos belső, marási sérüléseket
és akár halált okozhat. Ezért az új és használt eleme -
ket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol
 kisgyermekek nem férnek hozzá. Egy elem esetleges



...     a szemen és a szem környékén, a gégén, az arcon, 
a fejen, csontokon vagy ízületeken, a nemi szervek
és a vesék területén vagy egyéb különösen érzé-
keny testrészen. 

…     állatokon.

…     az ágyban fekve.

...    a készülék látható sérülése esetén.

A készülék használata előtt kérje ki orvosa
 véleményét, különösen ...

...     ha súlyos betegségben szenved, vagy a közel-
múltban operálták.

...    ha szívritmus-szabályozója, implantátuma van, vagy
más segédeszközt hord.

…     trombózis esetén.

…     cukorbetegség esetén.

…     ismeretlen eredetű fájdalom esetén.
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lenyelése vagy más módon a szervezetbe kerülése
esetén azonnal forduljon orvoshoz.

Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek•
kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll
fenn! 

A termék nem játékszer. Gyermekektől tartsa távol. •

Az egészségkárosodás megelőzése érdekében a
következő esetekben a készülék használata nem
ajánlott:

Ne használja a masszázskészüléket ...

…     terhesség ideje alatt.

...     a masszírozandó terület kóros elváltozása vagy
sérülése esetén (pl. zúzódás, gyulladás, nyílt sebek,
porckorongsérv stb.). 

…     olyan anyagok bevétele után, amelyek korlátozzák
az érzékelőképességet 
(pl. fájdalomcsillapító gyógyszer, alkohol).
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Ne alkalmazzon 20 percnél hosszabb masszázst. •
Egy hosszabb masszázs túlságosan stimulálhatja 
az izmokat. Emiatt néhány esetben a lazítás helyett
izommerevség léphet fel.

Ha a használat közben fájdalom vagy bőrkiütés jelent-•
kezik, azonnal fejezze be a masszázst és ne használja
tovább a készüléket.

A biztonságos használat érdekében vegye
 figyelembe a következő utasításokat:

Üzemzavar vagy sérülés esetén javíttassa meg  a•
készüléket egy szakszervizben.

Ne hagyja a készüléket sokáig ugyanazon a test -•
felületen. Körkörös mozdulatokat végezzen vele.

A bekapcsolt készüléket soha ne hagyja felügyelet•
nélkül.

VIGYÁZAT - tűz- és robbanásveszély

Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy•
rövidre zárni tilos. 

Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel,•
szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott
esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le
tiszta vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.

FIGYELEM – könnyű sérülések és anyagi károk

Óvja a készüléket a nedvességtől. A készüléket ne•
merítse vízbe vagy más folyadékba.

Óvja az elemeket és a készüléket túlzott hőtől. •
Tartson kellő távolságot a hőforrásoktól, pl. főző -
lapoktól vagy sütőktől. 

Vegye ki az elemet a termékből, amennyiben az•
elhasználódott, illetve ha hosszabb ideig nem
 használja a terméket. Így elkerülhetőek azok a károk,
amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.

Az elem behelyezésekor ügyeljen a polaritásra (+/–).•

Ha a készülék vízbe esett, nem szabad többé használni.•

A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert,•
illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert. 



Termékrajz (tartozékok) Elem behelyezése

Forgassa el az
elemtartót ütkö-
zésig az óramu-
tató járásával
megegyező irány -
ba úgy, hogy a
vágat az OPEN-re
mutasson.

Húzza le a
kupakot.

Helyezze be az
elemet az elem-
tartóba az ábrá-
zolt módon.
Eközben ügyeljen
a polaritásra
(+/–).

Helyezze vissza
az elemtartót a
masszázskészü-
lékre. A vágat
ekkor az OPEN-re
mu tasson. Csavar -
ja szorosra az
elemtartót ütkö -
zé sig, az óramu-
tató járásával el -
lentétes irányba.

CLOSE

OPEN OFF

vágat

1. 2. 3.

CLOSE

OPEN OFF

vágat

OFF ON

OPENCLOSE

be-/kikapcsoló gomb 
és elemtartó

masszázsgörgő
a mélyizomzat
 stimulálásához

masszázsgömb
akupresszúrás
 masszázshoz
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Használat
Vibrációs funkció be-/kikapcsolása

A vibrációs funkció bekapcsolásáhozm

forgassa el az elemtartót, illetve a
be-/kikapcsoló gombot az ON-ra.

A masszázskészülék kikapcsolásához forgassa m

el az elemtartót, illetve a be-/kikapcsoló gombot 
az OFF-ra.

Masszázsfej kiválasztása

A 2 masszázsgörgővel a mélyebb
izomszöveteket aktiválhatja.

OFF ON

OPENCLOSE
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A masszázsgömbbel akupresszú -
rás masszázst utánozhat. 

Masszázsfej levétele

Forgassa el a masszázsfejet a m

2 masszázsgörgővel ütközésig 
az OPEN-re, és felfelé húzza le.

Masszázsfej felhelyezése

Helyezze fel újra a masszázsfejetm

úgy, hogy a nyíl a fejen az OPEN-
re mutasson. Forgassa el a fejet
ütközé sig az óramutató járásával
megegyező irányba a CLOSE-ra.

OPENCLOSE

OPENCLOSE

OPENCLOSE
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Masszázs

Helyezze a masszázskészüléket a masszírozni kívántm

testrészre. A masszírozás intenzitásának megváltoz-
tatásához enyhébben vagy erősebben nyomja a
készüléket a bőrre. 

Lassú mozdulatokkal görgesse végig a masszázs -m

készüléket a masszírozni kívánt testrészeken. 

Tisztítás és fertőtlenítés

Amennyiben szükséges, törölje át a készüléket m

egy vízzel enyhén benedvesített kendővel. 

Ha szükséges, törölje le a masszázsgörgőket am

 fertőtlenítéshez etilalkohollal átitatott kendővel.
Etilalkoholt a gyógyszertárban vásárolhat. 

FIGYELEM – anyagi károk

Ne merítse a készüléket vízbe vagy más•
folyadékba.
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A készüléket nem lehet
bekapcsolni. 

Elhasználódott az elem?•

Megfelelően van•
 behelyezve az elem?
Ügyeljen a polaritásra
(+/–).

Helyesen van felhelyez -•
ve az elemtartó?

Üzemzavar / HibaelhárításMűszaki adatok
Modell:                                 376 578

Elem:                                  1 db LR6(AA)/1,5V típusú

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

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés
során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre
az árucikken.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási
hulladék! 

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódott ele-
meket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve
városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szak-
kereskedésekben adja le.

Hulladékkezelés
A termék, a csomagolás és a mellékelt elem értékes,
újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok
újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és
kíméli a környezetet.

A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a szelek -
tív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomago-
lóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhe-
lyeket.

Ezzel a jellel ellátott készülékek nem
 kerülhetnek a háztartási hulladékba! 

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem
 használatos készülékét a háztartási hulladéktól külön -
választva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülé-
keket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban
az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat
 felvilágosítást.

11



www.tchibo.hu/utmutatok

Cikkszám:

376 578

Made exclusively for:          

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