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Kedves Vásárlónk!

Új masszírozó készüléke enyhítheti a fej, a nyak és  
a test izmainak a feszültségét. A különböző masszázs-
fejekkel és választható sebességekkel egyénileg 
 beállíthatja az Ön közérzetének megfelelő masszázst. 
A masszírozó készülék használható a zuhanyzóban 
vagy kádban is.
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Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. 
Ennek ellenére olvassa el figyelmesen a biztonsági elő
írásokat, 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 
terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak. 

Ez a jel sérülésveszélyre utal. 

Ez a jel az elektromos áram használatából  
adódó sérülésveszélyre utal.

A VESZÉLY szó esetleges súlyos sérülésekre és élet
veszélyre utal.

A VIGYÁZAT szó sérülésekre és súlyos anyagi károkra 
utal.

A FIGYELEM szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódá
sokra utal.

A kiegészítő információkat így jelöljük.
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Biztonsági előírások 

Rendeltetés

• A termék önmasszírozásra a közérzet javítására szolgál. 

• A termék használható a zuhany alatt vagy a fürdőkád
ban (IPX7 védelmi osztály – időszakos vízbe merítés 
 ellen védett). 

• A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti 
célokra nem használható.  
Nem alkalmas klinikákon, masszázs rendelőkben, well
ness stúdiókban stb.  történő használatra. A 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 testen csak külső használatra, illetve 

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

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére 
 korlátozott mértékben képes személyek 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. Felügyelje a gyerekeket, 
hogy ne játsszanak a készülékkel.

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

Az egészségkárosodás megelőzése érdekében  
az alábbi esetekben semmiképpen ne használja  
a készüléket:

• Ne használja a masszírozó készüléket, ...

   ... terhesség alatt.

   ...  a masszírozandó terület kóros elváltozása vagy 
 sérülése esetén (pl. zúzódás, gyulladás, nyílt sebek, 
porckorongsérv stb.). 
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   …  olyan anyagok bevétele után, melyek befolyásolják 
az észlelési képességet (pl. fájdalomcsillapítók, 
 alkohol).

   ...  a szemen és a szem környékén, a gégén, a csontokon 
vagy ízületeken, a nemi szervek és a vesék terüle
tén vagy egyéb különösen érzékeny testrészen. 

   …  állatokon.

   …  az ágyban fekve.

   ...  a készülék látható károsodása esetén.

• A készülék használata előtt kérje ki orvosa véleményét, 
különösen akkor,

   ...  ha súlyos betegségben szenved, vagy a közelmúlt
ban operálták.

   …  ha szívritmusszabályozóval, implantátummal vagy 
más segédeszközzel rendelkezik.

   …  trombózis esetén.

   …  cukorbetegség esetén.

   … ismeretlen eredetű fájdalom esetén. 

•  A masszázs időtartama legfeljebb 20 perc lehet.  
A hosszabb masszírozás az izmokat túlságosan 
 stimulálhatja. Egyes esetekben a kívánt ellazulás 
 helyett az izmok megmerevedése fordulhat elő.

• 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 a készüléket egy 
 szakszervizben javíttassa meg.

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

•  Soha ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva  
a készüléket.

VESZÉLY elektromos áram következtében

• Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken.  
A szükséges javításokat bízza szakszervizre. A szak
szerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá 
 válhatnak a terméket használó személyre nézve.
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A masszírozó készülék ugyan védett a víz behatolása 
 ellen, a töltőtál azonban nem. A készülék feltöltése előtt 
az alábbiakat vegye figyelembe:

• A töltőtálat ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba, 
mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.  
Neerontse meg a töltőtálat nedves kézzel, és ne 
 üzemeltesse a szabadban vagy magas páratartalmú 
helyiségekben. Ne töltse a készüléket víz  közelében. 
Csak a száraz masszírozó készüléket tegye a töltőtálra. 
Különben áramütés veszélye áll fenn! 

• Ha a töltőtál a töltés közben vízbe esne, akkor ne 
 nyúljon utána! Húzza ki azonnal a hálózati adaptert  
a csatlakozóaljzatból. Várja meg, hogy a készülék, a 
mikroUSBtöltőkábel és a hálózati adapter teljesen 
megszáradjon, csak ezután dugja be ismét a hálózati 
adaptert a csatlakozóaljzatba. 

• Csak egy megfelelő USBhálózati adaptert (lásd „Mű
szaki adatok“) használjon. Csak olyan szakszerűen be
szerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a töltőtálat,  
amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a termék 
műszaki adataival. 

• Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, ha  
a töltés során üzemzavar lép fel, illetve ha a készülék 
teljesen fel van töltve. A csatlakozóaljzatnak könnyen 
elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan 
ki tudja húzni a hálózati adaptert. 

• Ne használja a készüléket, ha a készüléken vagy  
a töltőtálon sérülés látható, vagy ha leesett.

• Soha ne üzemeltesse a készüléket felügyelet nélkül.

VIGYÁZAT - égési sérülések/tűzveszély 

• A termék lítiumion akkumulátort tartalmaz.  
Az akkumulátort saját kezűleg nem lehet és nem 
 szabad kicserélni vagy kiszerelni. Az akkumulátor szak
szerűtlen cseréje robbanásveszélyes. Csak ugyanolyan 
vagy egyenértékű akkumulátor típusra lehet kicserélni. 
Ha az akkumulátor tönkrement, akkor forduljon 
 szakemberhez. 

• Az akkumulátorokat szétszedni, tűzbe dobni vagy 
 rövidre zárni tilos.

• A készülék feltöltéséhez kizárólag az eredeti töltőtálat 
használja.
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FIGYELEM – sérülések és anyagi károk

• Óvja a terméket ütődéstől, leeséstől, portól, nedves
ségtől, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges 
 hőmérsékletektől.

• A termék tisztításához ne használjon súroló vagy maró 
hatású tisztítószert, illetve kemény kefét és hasonlókat. 

• Csak az eredeti tartozékokat használja.

• Nem teljesen kizárt, hogy egyes lakkok, műanyagok 
vagy különböző bútorápoló szerek a készülék csúszás
gátló talpait károsítják és felpuhítják. Szükség esetén 
helyezzen a termék alá csúszásmentes alátétet, így 
 elkerülhető, hogy kellemetlen nyomok maradjanak a 
bútoron.
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Termékrajz (tartozékok)

masszírozó  
készülék

USBkábel

USB aljzat

masszázsfejek

masszázsfejek

töltőtál

töltésjelző kontrolllámpa

töltő érintkező

be/kikapcsoló 
gomb   

töltő érintkező
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Akkumulátor feltöltése

Szüksége lesz egy USB 
hálózati adapterre (nem 
tartozék).

1.   Helyezze fel a masszíro
zó készüléket a töltő
tálra. A készülék töltő 
érintkezőinek a töltőtál 
érintkezőin kell elhelyez
kedniük.

2.  Csatlakoztassa a töltőtá
lat az áramhálózathoz. 

A kontrolllámpák a töltés közben villognak. 

Amint az akkumulátor teljesen feltöltődött,  
a kontrolllámpák folyamatosan világítanak.

Az üres akkumulátor töltési ideje:  kb. 2 –3 óra

Üzemidő teljesen feltöltött  
akkumulátorral:      kb. 1,5 óra

 Az akkumulátort a sérülések elkerülése érdekében 
csak félig feltöltve szállítjuk. Az első használat 
előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.  

Az akkumulátor kapacitása szobahőmérsékleten 
tart a leghosszabb ideig. 

Az akkumulátort +10 és +40 °C közötti környezeti 
hőmérsékleten töltse.

 Az akkumulátor maximális kapacitásának meg
tartása érdekében, 23 havonta töltse fel teljesen 
az akkumulátort akkor is, ha nem használja a 
 terméket.
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Használat

Be-/kikapcsolás

1. Vegye le a masszírozó készüléket a töltőtálról.

 A kontrolllámpák kialszanak.

2. A készülék bekapcsolásához nyomja meg  
a be/kikapcsoló gombot .

  A készülék mindig a leglassabb sebességgel  
indul el, a kontrolllámpák világítanak.

3. A sebesség megváltoztatásához nyomja meg újra 
röviden a be/kikapcsoló gombot  …

  A sebesség egymás után ugrik … 
… a lassúról (a kontrolllámpa 1szer villog) a 
… közepesre (a kontrolllámpa 2szer villog), a 
… gyorsra (a kontrolllámpa 3szor villog), majd  
újra az elejére.

  M A készülék bekapcsolásához tartsa lenyomva  
kb. 3 másodpercig a be/kikapcsoló gombot .

4.  Helyezze a készüléket a 
masszírozandó testrész
re. A masszírozás intenzi
tásának megváltoztatá
sához enyhébben vagy 
erősebben nyomja rá  
a bőrre a készüléket.  

Masszázsfejek cseréje
  Egyszerűen felfelé húzza 

le a masszázsfejeket, 
majd húzza rá a másik 
 fejet. 
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Tisztítás és fertőtlenítés

FIGYELEM – anyagi károk

• A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, 
illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.  
Ne használjon kereskedelmi forgalomban kapható 
fertőtlenítőszert sem.

  M A masszírozó készüléket a felhelyezett fejekkel  
folyó víz alatt lemoshatja. 

  M A masszázsfejeket megtisztíthatja meleg vízzel  
és egy kevés kereskedelmi forgalomban kapható 
mosogatószerrel. 

  M Szükség esetén törölje le a töltőtálat egy vízzel 
 enyhén benedvesített kendővel.

  M A fertőtlenítéshez letörölheti a masszázsfejeket  
egy etilalkohollal benedvesített kendővel. 
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Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beszerelt akkumulátor 
 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 gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott készülékek nem 
 kerülhetnek a háztartási hulladékba! 
Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem 

 használatos készülékét a háztartási hulladéktól külön
választva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek 
 veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfe
lelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek 
a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket 
 díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az 
 illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvi
lágosítást.

Az elem és az akkumulátor nem háztartási 
hulladék! 
Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználó

dott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települé
si, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgal
mazó szakkereskedésekben adja le.

Figyelem! Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor 
található, amely biztonsági okokból szilárdan be van 
építve és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet 
 eltávolítani. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági 
 kockázatot jelent. Ezért a készüléket egészben adja le 
egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort 
szakszerűen ártalmatlanítják. 
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Műszaki adatok

Modell:   622 403

Akkumulátor: lítiumion (az UN 38.3 alapján tesztelve)  
    3,7 V  1200 mAh 
    Névleges energia: 5 Wh
    (a  jel egyenáramot jelent)

USB bemenet: 5 V  1 A

Töltési idő:  kb. 2–3 óra

Üzemidő:   max. 90 perc  
(teljesen feltöltött akkumulátorral)

Érintésvédelmi  
osztály:    III 

Teljesítmény:  5 W
Védelmi osztály:  IPX7  

(időszakos vízbe merítés ellen  védett)
Környezeti  
hőmérséklet:  +10 és +40 °C között

Gyártó: 
Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a,  
6361 HB Nuth, The Netherlands (Hollandia)

Cikkszám: 622 403


