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Návod na použitiesk

Masážny prístroj





Vážení zákazníci!

Váš nový masážny prístroj sa svojimi pohyblivými
guľôčkami postará s vibračnou masážou alebo 
bez nej o blahodárne uvoľnenie. Prístroj je malý 
a praktický a preto si ho môžete zobrať so sebou 
na príležitost nú masáž.

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom.

Váš tím Tchibo

www.tchibo.sk/navody
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Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výro -
bok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode,
aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.
Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. 
Ak vý ro bok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj
tento návod.

Účel použitia

Masážny prístroj je určený na automasáž na zvýšenie
pohody. 

Masážny prístroj je určený na súkromné použitie.

Nie je vhodný pre klinickú, masážnu prax, wellness
štúdiá atď. Masážny prístroj nie je medicínsky prístroj 
a neslúži na ošetrovanie bolestivých prípadov. V prípade
pochybností alebo neistoty sa pred použitím spýtajte
svojho lekára.

Bezpečnostné upozornenia

Prístroj používajte výlučne …•

… na povrchu tela, nie vnútorne. 

… na účel, na ktorý bol vyvinutý a spôsobom popísaným
v tomto návode na použitie. Použitie v rozpore 
s účelom určenia môže byť nebezpečné!

NEBEZPEČENSTVO pre deti

Tento prístroj nesmú používať deti ani osoby, ktoré ho•
v dôsledku svojich fyzických, zmyslových alebo dušev-
ných schopností či nedostatočných skúseností alebo
neznalostí nie sú schopné bezpečne používať. Majte
deti pod dohľadom, aby ste zabezpečili, že sa s prí-
strojom nebudú hrať.

Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. •
Pri prehltnutí batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť
k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. 
Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto
uschovávajte mimo dosahu detí. 



…     po požití látok, ktoré obmedzujú zmyslové vnemy
(napr. lieky zmierňujúce bolesť, alkohol).

…     na očiach, v ich blízkosti, na hrtane, na kostiach
alebo kĺboch, v oblasti genitálií alebo obličiek alebo
na iných mimoriadne citlivých častiach tela. 

…     na zvieratách.

…     pri ležaní v posteli.

…     pri viditeľnom poškodení prístroja.

Pred použitím prístroja sa poraďte so svojím 
leká rom, predovšetkým …

…     ak trpíte na vážnu chorobu alebo ste po operácii.

…     ak máte kardiostimulátor, implantáty alebo iné
pomôcky.

…     pri trombózach.

…     pri cukrovke.

…     pri bolestiach neznámeho pôvodu.
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Ak sa domnievate, že došlo k prehltnutiu batérie alebo
sa inak dostala do tela, okamžite privolajte lekársku
pomoc.

Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. •
Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia! 

Tento výrobok nie je hračka pre deti. •
Zabráňte prístupu detí k výrobku. 

Aby sa predišlo ujme na zdraví, dôrazne neodporú-
čame použitie prístroja v nasledujúcich prípadoch:

Masážny prístroj nepoužívajte …

…     počas tehotenstva.

…     pri chorobných zmenách alebo zraneniach v oblasti, 
ktorú chcete masírovať (napr. pri podliatinách, zápa-
loch, otvorených ranách, posune medzistavcových
platničiek atď.).
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Doba masáže by nemala prekročiť 20 minút. Dlhšia•
masáž môže viesť k prestimulovaniu svalstva. V niek-
torých prípadoch to môže viesť namiesto uvoľnenia
svalov k ich zvýšenému napätiu.

Ak by sa počas používania vyskytli bolesti alebo •
kožné vyrážky, okamžite ukončite masáž a prístroj 
viac nepoužívajte.

Na zaistenie bezpečného používania rešpektujte
nasledujúce upozornenia:

Pri poruche alebo poškodení nechajte prístroj opraviť•
v špecializovanej opravovni.

Nikdy nenechávajte prístroj pôsobiť na jednom mieste•
príliš dlho. Vždy s ním pohybujte v kruhoch.

Zapnutý prístroj nenechávajte nikdy bez dozoru.•

VAROVANIE pred požiarom/výbuchom

Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa•
alebo skratovať.

Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu•
s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta 
prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte
lekára. 

POZOR – Nebezpečenstvo ľahkých úrazov a vecných
škôd

Chráňte prístroj pred vlhkosťou. Neponárajte prístroj•
do vody ani do iných kvapalín.

Batérie a výrobok chráňte pred nadmerným teplom.•
Zachovávajte dostatočnú vzdialenosť od zdrojov tepla,
ako sú napríklad varné dosky alebo rúra na pečenie. 



Prehľad (obsah balenia)

OFF ON

OPENCLOSE

rotujúce 
masážne 
guľôčky 

na stimuláciu
hĺbkového 
svalového 

tkaniva

masážna guľôčka na
akupresúrnu masáž

spínač zap./vyp. 
a priehradka na batériu

Vyberte batériu z výrobku, keď je vybitá, alebo keď•
výrobok dlhšie nepoužívate. Takto zabránite škodám,
ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérie. 

Pri vkladaní batérie dbajte na správnu polaritu (+/–).•

Po spadnutí prístroja do vody ho nesmiete ďalej•
používať.

Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne•
ani abrazívne čistiace prostriedky.
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Používanie
Zapnutie/vypnutie vibračnej funkcie

Na zapnutie vibračnej funkcie otočtem

priehradku na batérie resp. spínač
zap./vyp. do polohy ON.

m

Na opätovné zapnutie masážneho prístroja otočtem

priehradku na batérie resp. spínač zap./vyp. do
polohy OFF.

Voľba masážneho násadca

S dvomi rotujúcimi masážnymi 
guľôčkami môžete aktivovať 
hlboké svalové tkanivo.

OFF ON

OPENCLOSE

Priehradku na
batériu otočte 
na doraz v smere
hodinových 
ručičiek tak, aby
drážka ukazovala
na OPEN.

Stiahnite kryt.

Batériu vložte
podľa zobrazenia
do priehradky na
batériu. Dbajte
pritom na správ -
nu polaritu (+/-).

Priehradku na
batériu nasaďte
opäť na masážny
prístroj. Drážka
musí pritom uka-
zovať na OPEN.
Priehradku na
batériu otočte
pevne na doraz
proti smeru hodi-
nových ručičiek.

CLOSE

OPEN OFF

drážka

1. 2. 3.

CLOSE

OPEN OFF

drážka
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Vloženie batérie
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S masážnou guľôčkou môžete
simulovať akupresúrnu masáž.

Odobratie masážneho násadca 

Masážny násadec s 2 rotujúcimim

masážnymi guľôčkami otočte 
podľa obrázka na doraz do 
polohy OPEN a vytiahnite ho
nahor.

Nasadenie masážneho násadca 

Masážny násadec opäť nasaďtem

tak, aby šípka na ňom ukazovala
na OPEN. Násadec otáčajte
v smere hodinových ručičiek 
až na doraz do polohy CLOSE.

OPENCLOSE

OPENCLOSE

OPENCLOSE

Masáž

Masážny prístroj priložte na časť tela, ktorú m

chcete masírovať. Na zmenu intenzity masáže 
tlačte prístroj na pokožku menšou alebo väčšou
silou.

Masážny prístroj rolujte pomalými pohybmi po častim

tela, ktorú chcete masírovať.

Čistenie a dezinfikovanie

Prístroj utierajte v prípade potreby handričkoum

mierne navlhčenou vo vode. 

Masážne guľôčky prípadne dezinfikujte handričkoum

navlhčenou v etylalkohole. Etylalkohol môžete
zakúpiť v lekárňach. 

POZOR – Vecné škody

Výrobok neponárajte do vody ani do iných•
kvapalín.



10

Prístroj sa nedá zapnúť. Nie je batéria vybitá?•

Je batéria správne •
založená? 
Dbajte na správnu 
polaritu (+/–).

Je priehradka na batériu•
správne nasadená?

Poruchy / pomocTechnické údaje
Model:                                  376 578

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

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

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzujeme právo
na technické a optické zmeny na výrobku.



Likvidácia
Výrobok, jeho obal a dodaná batéria boli vyrobené 
z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. 
Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné 
prostredie.

Likvidujte obal podľa pravidiel separovaného zberu.
Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky
a ľahkých obalov.

Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom
sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpa -
dom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré

prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie
o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje 
bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

Batérie a akumulátory nepatria do domo-
vého odpadu! Máte zákonnú povinnosť 
odovzdať vybité batérie a akumulátory

v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy
alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.



www.tchibo.sk/navody

Číslo výrobku:

376 578

Made exclusively for:          

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