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Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed pierwszym użyciem przeczytać instrukcję, aby dowiedzieć się, jak 
prawidłowo korzystać z urządzenia. Należy zwrócić szczególną uwagę na instrukcje bezpieczeństwa oraz ważne 
ostrzeżenia. Instrukcja obsługi jest przydatna do wykorzystania w przyszłości

Uwaga: Nasza firma zastrzega sobie prawo bez wcześniejszego powiadomienia do zmiany wyglądu i charakteru 
produktu. Należy pamiętać, że kolory każdego produktu mogą się nieco różnić.

OSTRZEŻENIA, BEZPIECZE ŃSTWO I KONSERWACJA
1. Ważne wskazówki bezpieczeństwa

• Używaj tylko przewodu zasilającego zaprojektowanego, dla tego produktu.

• Zapobiegaj urazom i uszkodzeniom urządzenia, po użyciu i przed czyszczeniem wyciągaj wtyczkę    kabla
zasilającego masażera

 • Zastosowywać się wyłącznie w sposób opisany w instrukcji.

• Nie używaj żadnych załączników, które nie są zalecane przez producenta.

• To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego - nie używaj go na zewnątrz.

• Użyj masażysta w sposób, który nie jest objęty w niniejszej instrukcji jako zabroniony.

• Zaleca się używanie przyrządu do masażu każdorazowo przez 20 minut.

• Nie używaj produktu, jeśli piłeś alkohol.

• Aby uniknąć obrażeń, nie należy masować funkcji na najwyższej wydajności.

2. Ustawienia masażera

• Nie używać w wysokich temperaturach oraz w warunkach dużej wilgotności, np. Łazienka.

• Nie należy korzystać z urządzenia natychmiast po zmianie temperatury.

• Nie należy używać urządzenia w zakurzonych lub jakichkolwiek trudnych warunkach.

3. Osoby, które nie powinny korzystać z urządzenia do masażu

• Urządzenie nie powinno być używane przez osoby cierpiące na osteoporozę.

• Urządzenie do masażu nie powinno być stosowane przez osoby cierpiące na choroby serca lub osoby z
elektronicznym implantem  np. rozrusznikiem.

• Urządzenie nie powinno być używane przez osoby z wysoką temperaturą ciała.

• Urządzenie nie powinno być stosowany przez kobiety w ciąży.

• Osoby z urazami i chorobami skóry nie mogą używać urządzenia do masażu.

• Dzieci w wieku poniżej 12 lat  lub ludzi, którzy nie są w stanie kontrolować urządzenia samodzielnie.

• Urządzenie do masażu powinno być wykorzystane przez ludzi, którzy mają zalecany trybu uśpienia i nie czują
się dobrze.

• Nie używać tego urządzenia, chyba że twoje ciało jest całkowicie suchy.

4. Bezpieczeństwo

• Upewnić się, że występuje odpowiednie napięcie zasilające.

• Nie odłączać/dołączać wtyczki mokrymi rękami.

• Upewnić się, że nie ma wody wokół lub na urządzeniu, aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzenia
produkt.

• Należy uważać, aby nie uszkodzić kabli i nie modyfikować aparatu obwodu elektrycznego.

• Do czyszczenia części elektrycznych, takich jak przełącznik i wtyczka, należy używać wilgotnej ściereczki.

• Ze względów bezpieczeństwa, należy nie korzystać urządzenia, jeżeli nie jest wystąpi problem z  zasilaniem
elektrycznym.
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• Jeśli jednostka napędowa nie działa prawidłowo, przestać używać urządzenia i skontaktuj się z centrum 
serwisowym.

• Jeśli czujesz się źle, należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
5. Konserwacja

• konserwacja powinna być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy.
Użytkownicy nie powinni próbować demontować lub wykonać konserwacji urządzenia przez siebie.

• Pamiętaj, aby wyłączyć zasilanie po użyciu.

• Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli uszkodzony jest przewód lub gniazdko.

• Jeśli nie korzystałeś/aś z urządzenia przez dłuższy okres czasu, należy owinąć przewody i umieścić produkt
w suchym i czystym środowisku.

• Unikać wysokich temperatur, należy umieścić go z dala od źródła pożaru i uniknąć długoterminowych
narażeń na działanie promieniowania słonecznego na urządzeniu.

• Czyść urządzenie wyłącznie suchą szmatką. Nie należy używać rozpuszczalników, benzyny lub alkoholu.

• Części mechaniczne masażera są specjalnie zaprojektowane i wykonane, by nie wymagały okresowej
konserwacji.

• Należy uważać, aby nie uszkodzić urządzenia ostrymi przedmiotami.

• Urządzenie nie było uruchamiane przez dłuższy czas. Używaj go, w krótszych odstępach czasu.

6. Zwykłe błędy i ich rozwiązania

• Jeżeli urządzenie do masażu nie działa, upewnij się, że jest prawidłowo podłączony do kabla zasilania i
naciśnij przycisk On by dostarczyć urządzeniu energii elektrycznej.

• Upewnij się, że urządzenie jest włączone - przełącznik musi znajdować się w położeniu (I)
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NAZWY I FUNKCJE POSZCZEG ÓLNYCH CZ ĘŚCI

 

1. Panel kontroli
2.Dwa talerze masażera łydek (przechowywany w
warstwie tkaniny)
3. Płyty masażu stóp (przechowywane w
warstwie tkaniny)
4. Pokrywa przednia
5. Uchwyt
6. Przełącznik sieci

7. Kabel zasilający
8. Przełącznik
9. Masaż relaksacyjny
10. Masaż leczniczy
11. Masaż stóp do kształtowania
12. Klucz do kontrolowania intensywności (mocna,
umiarkowanie mocna, lekka)

 

FUNKCJE MASAŻU I JEGO SKUTECZNOŚĆ

Funkcje:
• Można wybrać jeden z trzech automatycznych funkcji masażu - masaż dla kształtowania nóg, masaż
relaksacyjny i masaż leczniczy.

• Można swobodnie regulować intensywność masażu: Mocna, średni, lekki.

• Mechanizm masażera ustania kąt przechylania (do 45 °) i można łatwo dostosować go do aktualnej pozycji
użytkownika.

• Mechanizm masujący do masowania mięśni łydki mogą być również regulowany w stosunku do wysokości, jak
i długości łydki użytkownika. Mechanizm umożliwia regulację w trzech etapach: etapy są oddalone o 23 mm, a
maksymalna wartość marży jest zatem 7 cm.

• Masaż łagodzi ból mięśni łydek po długim spacerze lub po dłuższym staniu.

• Masaż stóp, łydek i pięt wspomaga przemianę materii i poprawia elastyczność.

• Czas masażu jest fabrycznie ustawione na 20 minut.

• Wyjmowany Pad pozwala na łatwe i bezpieczne czyszczenie masażera.

• Urządzenie wyposażone jest w sumie 34 wbudowanej tkaniny bąbelkowej: 12, pad przeznaczony jest do
masażu mięśni łydki i 22 poduszki powietrzne, które są umieszczone w mechanizmie do masażu stóp.

Účinky:

• Pomaga zwalczać zmęczenie i  łagodzi napięcia oraz ból stóp.
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• pobudza krążenie krwi w nogach, łagodzi bóle mięśni i poprawia ukrwienie i elastyczność stopy.

• wykorzystuje wiedzę z zakresu akupunktury i efekt stymulujący na wrażliwych punktów
odruchowych na stopach. Wspomaga metabolizm i wzmacnia mięśnie.

 

POUŽITÍ

• Po podłączeniu do przełącznika zasilania energią elektryczną. Kontrolki panelu sterowania ON / OFF i 
zaczynają się ustawienia domyślne.

 

 Przycisk Funkcje

 

Używane dla urządzenia start / stop to funkcja masażu. Po włączeniu masażera 
następuje aktywny tryb programowania: 1. Długość masażu. = 20 min, 2. Funkcja 
automatycznego masażu = masa do kształtowania nóg 3. Intensywność masażu = siła.

System

 

Usuwa nadmiar złogów tłuszczu i kształtuje nogi stymulując mięśnie.

 

Wspomaga metabolizm, pomaga w detoksykacji, poprawia krążenie krwi w 
organizmie człowieka.

 

 

Pobudza krążenie krwi w nogach i pomaga regenerować mięśnie łydek po dłuższym 
staniu lub chodzeniu.

 

 Umożliwia ustawienie 3 różnych poziomów intensywności masażu: Mocna, 
umiarkowany i łagodny. Użytkownik może wybrać intensywność masażu, która 
najlepiej odpowiada jego potrzebom.

 

Aby wyłączyć urządzenie do masażu, należy wyłączyć zasilanie za pomocą głównego włącznika.
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POSZCZEGÓLNY PODZIAŁ PUNKT ÓW AKUPUNKTURY

 

1.Wnęka pierwsza
twarzy
2. Druga wstępnica
3. Kolano
4.Czwarty nerw
trójdzielny
5. Szyszynki
6.  Przysadki
7.  Nos
8. Mózgu
9. Krk
10. Przytarczyca
organów
11. Mięśnie
czworoboczne
12. Tarczyca
13. Płuca i oskrzela
14. Żołądek
15. Nadnercze

16. Trzustka
17. Dwunastnicy
18. Okrężnicy
poprzecznej
19. Moczowodu
20. Pęcherza
21. Uszu
22. Oczu
23. Móżdżek
24. Krk
25. Wątroby
26. Pęcherzyka
żółciowego
27. Nerki
28. Leczenie
bezsenności
29. Gruczoły płciowe
30. Szyszynki

31. Jamy twarzy
32. Móżdżek
33. Oczu
34. Ucho
35. Szyja
36. Serce
37. Nerki
38. Śledziony
39. Leczenie
bezsenności
40. Gruczoły płciowe
41. Nadnercze
42. Nadnercze
43. Kolano
44. Odbytnicy i esicy
45. Odbyt
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USTAWIENIA MECHANIZMU MASUJ ĄCEGO

Mechanizm do masowania mięśni łydki może być regulowana w zależności od wysokości i długości łydki do 
trzech różnych pozycjach użytkownika: Różnica między położeniami wynosi około 23 mm, a maksymalna 
wartość marginesowa wynosi zatem 7 cm.

 

Mechanizm masażera osiąga kąt pochylania (do 45 °) i można go łatwo dostosować do aktualnej pozycji 
użytkownika.

  

• Zewnętrzna warstwa tkaniny może być wyjmowana i przemywana.

 

DANE TECHNICZNE PRODUKTU
Model: C22

Opis: Urządzenie do masażu i kształtowanie nóg (Kosmetyczka 

ciśnieniowo powietrzna do nóg) Napięcie wejściowe:



o 110-120 V, 60 Hz

o 220-240 V, 50Hz/60Hz

Moc: 45W

Maksymalna zalecana długość masażu: 20 minut, Klasa bezpieczeństwa: II

 


