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Használati útmutatóhu

3 az 1-ben mini masszírozó készülék
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Kedves Vásárlónk!

Új mini masszírozó készüléke 3 cserélhető fejjel
hozzásegíti Önt a jóleső ellazuláshoz. A készülék kicsi
és könnyen kézre áll, így egyszerűen magával viheti. 

Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában!

A Tchibo csapata

www.tchibo.hu/utmutatok
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Biztonsági előírások
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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 ter-
méktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés
A mini masszírozó készüléket mindennapi önmasz-
százshoz, a közérzet javítására tervezték. 

A mini masszírozó készüléket magáncélú használatra
tervezték. 

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

A készüléket kizárólag ...•

... a test külső kezelésére használja. 

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

VESZÉLY gyermekek esetében
A készüléket nem használhatják gyermekek és olyan•
személyek, akik fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kap-
csolatos képességeik miatt, illetve kellő tapasztalat
vagy megfelelő ismeretek hiányában nem képesek biz-
tonságosan kezelni azt. Ügyeljen arra, hogy gyermekek
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 a használt ele-
meket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol
kisgyermekek nem férnek hozzá. Egy elem esetleges
lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi
szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz. 
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Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek•
kezébe kerüljön. 
Többek között fulladásveszély áll fenn! 

A termék nem játékszer. Gyermekektől tartsa távol.•

Az egészségkárosodás megelőzése érdekében 
az alábbi esetekben ne használja a készüléket:
Ne használja a masszázs készüléket ...

...     terhesség idején.

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

…     olyan anyagok bevétele után, amelyek korlátozzák
az érzékelő képességet (pl. fájdalomcsillapító
gyógyszer, alkohol).

...     a szemen és a szem környékén, a gégén, csontokon
vagy ízületeken, a nemi szervek és a vesék területén
vagy egyéb különösen érzékeny 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-szabályozóval, implantátummal 
vagy más segédeszközzel rendelkezik,

…     trombózis esetén,

…     cukorbetegség esetén,

…    ismeretlen eredetű fájdalmak esetén.

A masszázs időtartama legfeljbb 20 perc lehet. •
A  hosszabb masszírozás az izmokat túlságosan stimu-
lálhatja. Egyes esetekben a kívánt ellazulás helyett 
a masszírozott izmok megmerevedhetnek. 

Ha a használat közben fájdalom vagy bőrkiütés jelent-•
kezik, azonnal fejezze be a masszázst és ne használja
tovább a készüléket.
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A biztonságos használat érdekében vegye
 figyelembe a következő utasításokat:

A készület üzemzavar vagy sérülés esetén szakszer-•
vizben javíttassa meg.

Ne hagyja a készüléket sokáig ugyanazon a 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 mossa le tiszta vízzel,
és azonnal 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 terméket a túlzott hőtől. Tartsa•
távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. tűzhelytől vagy
sütőtől.

Vegye ki az elemeket a termékből, ha az elhasználó-•
dott, vagy ha hosszabb ideig nem használja a ter-
méket. Így elkerülhetőek a kifolyt sav okozta károk.

Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon •
régi és új, különböző típusú, márkájú vagy kapacitású
 elemeket.

Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polari-•
tásra (+/–).

Ha a készülék beleesett a vízbe, akkor nem használ-•
ható tovább.

A tisztításhoz ne használjon erős vegyszereket, illetve•
maró vagy súroló hatású tisztítószereket.



Termékrajz (tartozékok)

csuklószíj

elemtartó

be-/kikapcsoló gomb
(a termék alján)

markolat 
(a biztos 

fogáshoz)
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hűsítő nemesacél fej

ergonomikus 
műanyag fejek

További tartozékok (kép nélkül):
• 2 elem
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Elemek behelyezése
1.  Tekerje le a készülékről 

a fejet az óramutató járá-
sával ellentétes irányban.

2. Nyomja lefelé 
a nyelvet az 
elemtartó fede -
lén, majd vegye
le a fedelet fel-
felé.

Az ábrázolt módon helyezze be az elemeket az3.
elemtartóba. Ügyeljen a helyes polaritásra (+/–).

Tegye vissza az elemtartó fedelét. 4.
Hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.

Masszírozó fejek 
levétele / felhelyezése

Masszázsfej levétele

Tekerje le a készülékről 
a fejet az óramutató
járásával ellentétes
irányban.

m



8

Masszázsfej felhelyezése

Tekerje a fejet az óramu-
tató járásával megegyező
irányban ütközésig.

Használat
1.  Dugja át a kezét a csukló-

szíjon, és markolja meg 
a masszírozó készüléket
az ábrán látható módon.

A masszírozó készülék bekapcsolásához nyomja2.
meg a be-/kikapcsoló gombot a termék alján.

m

3. Helyezze a készüléket 
a masszírozandó test-
részre. Nyomja a készü-
léket gyengéden, vagy
akár kissé erősebben a
bőrre, így tudja a masz-
százs intenzitását változ-
tatni.

´

A masszírozó készülék kikapcsolásához nyomja le4.
ismételten a ki-/bekapcsoló gombot a készülék
alján.

Tisztítás és fertőtlenítés

Amennyiben szükséges, törölje át a készüléket egym

vízzel enyhén benedvesített kendővel. 

FIGYELEM – anyagi károk

A készüléket ne merítse vízbe vagy más
 folyadékba. 
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Szükség esetén fertőtlenítésként törölje át a masz-m

szírozó fejeket egy etilalkohollal enyhén megnedve-
sített kendővel. Etilalkoholt a gyógyszertárban
kaphat. 

Műszaki adatok
Modell:                                 381 449

Elem:                                  2 db LR03(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.

Üzemzavar / hibaelhárítás

Nem kapcsolható be 
a készülék.

Elhasználódott az elem?•

Megfelelően van behe-•
lyezve az elem?
Ügyeljen a polaritásra
(+/–).

Helyesen van felhe-•
lyezve az elemtartó?



10

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos
készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva,
 hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díj-
mentesen átvevő hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban az
illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilá-
gosítást.

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.

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

A csomagolóanyagok kidobása során ügyeljen a
 szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű
 csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi
gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott készülékek nem kerül-
hetnek a háztartási hulladékba!

Hulladékkezelés

Cikkszám:

381 449
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