Használati útmutató

Nagy intenzítású újratölthetô professzionális

kézi masszírozógép
(Hand Massager)

LG–818.

Olvassa el és kövesse ezeket az utasításokat.
Ez a KÉZI MASSZÍROZÓGÉP a maga 5 masszírozó felületével egy
professzionális egészségügyi klubban végzett masszírozás érzetét
kelti az otthon kényelmében.
Ez a KÉZI MASSZÍROZÓGÉP olyan tanulmányok és tervek
alapján készült, amelyek biztosítják, hogy Ön jobban érezze magát:
a készülék enyhíti a fáradtságot, lazítja a görcsös és fáradt, fájó
izmokat; növeli a test energiáját és izomállapotát egyszerûen
azáltal, hogy kiküszöböli a feszültséget és a stresszt az Ön testébôl.
Ahhoz, hogy élvezhesse az Ön KÉZI MASSZÍROZÓGÉPÉT nem
szükséges levenni a ruháit: a készülék hatása könnyen átjut a ruhán
keresztül is a testre.
Azonban, ha Ön úgy kívánja, akkor a készüléket közvetlenül is
alkalmazhatja a meztelen testére a kezeléshez.
A KÉZI MASSZÍROZÓGÉP használata során soha ne alkalmazzon
túl nagy nyomást. Szánjon idôt a kezelésre és élvezze a
masszírozást. Gyengéd, enyhítô mozgások alkalmazása ajánlatos.
A KÉZI MASSZÍROZÓGÉP TÖLTÉSE
FONTOS: A KÉZI MASSZÍROZÓGÉP elsô használata elôtt
helyezze a készüléket legalább 15 órán át a töltôre, ez a minimális
idô, ami szükséges ahhoz, hogy az akkumulátorok teljesen
feltöltôdjenek. A további töltések rövidebbek lesznek attól függôen,
hogy milyen hosszú ideig használta a készüléket.
A teljesen feltöltött KÉZI MASSZÍROZÓGÉP legfeljebb 45 percig
mûködik (ez az idô rövidebb, ha a készüléket csak a MAGAS
teljesítmény fokozaton használjuk).


Az akkumulátorok károsodásának megelôzése céljára ne töltse a
KÉZI MASSZÍROZÓGÉPet, amikor a hômérséklet 5°C (41°F) alatt
vagy 40°C (105°F) felett van.
1. A töltés elôtt gyôzôdjön meg arról, hogy a hálózati KI (OFF)
állásban van-e.
2. Dugja a töltôzsinór végén lévô dugaszt a masszírozógép
fogantyújának alján lévô hüvelybe. (Lásd „A”-ábra).
3. Dugaszolja a töltôt az elektromos hálózati csatlakozóba (lásd
„B”-ábra). Elôtte ellenôrizze, hogy a helyi hálózati feszültség
megfelel-e a töltôn látható értéknek.
4. Ha a masszírozógép helyesen van a töltôre helyezve, akkor a
jelzôlámpa világít.
5. A töltés befejeztével a készülék csatlakozóját mindig húzza ki a
hálózati csatlakozóból.
A KÉZI MASSZÍROZÓGÉP töltésére legalkalmasabb idôszak az
éjszaka.
A KÉZI MASSZÍROZÓGÉP HASZNÁLATA
1. Elôször ellenôrizze, hogy a fô egység töltött állapotban van-e.
Ha nincs, kövesse a fent ismeretettt eljárást.
2. A masszírozógép mûködtetéséhez tolja a fogyantyún lévô
kapcsolót BE (ON) ÉS KI (OFF) állásba és a masszírozás
erôsségének kiválasztásához az ERÔS (HIGH) vagy GYENGE
(LOW) állásba.
3. A KÉZI MASSZÍROZÓGÉP az egyenes helyzetbôl különféle
szöghelyzetekbe állítható. A masszírozógép erôátviteli fej
szöghelyzetének a megváltoztatásához egyik kezével tartsa meg
szilárdan a fogantyút és a másik kezével fordítsa el a fejet, amíg
eléri a kívánt szöghelyzetet (lásd „C”-ÁBRA). A fej forgatását
lassan végezze. Ne próbálja a forgatást tovább erôltetni az
ütközési ponton túl.
4. Ajánlatos a maszírozógépet kezdetben 5-10 percig használni,


mérsékelt növeléssel. Semmi esetre sem használja a
masszírozógépet 15 percnél tovább a testnek ugyanazon
területén.
5. Ha befejezte a KÉZI MASSZÍROZÓGÉP használatát, soha ne
feledje a készüléket kikapcsolni (OFF) és a töltôre helyezni.
6. Használat után tárolja a készüléket biztonságos, száraz és hûvös
helyen.
7. 1. ábra - Ujjhegy maszírozás: a rezgô mini-ujjak enyhítô,
bizsergô, vibráló érzetet keltenek.
8. 2. ábra - Izomlazító: masszírozó barázdás felület, ami segít
enyhíteni a fáradt, fájó izmokat.
9. 3. ábra - Rezgô markoló: döntött, rezgô felület, ami
kényelmesen illeszkedik a test körvonalához.
10. 4. ábra - Sima pulzátor: erôs, állandó, ritmikus masszírozás, ami
enyhítô érzés keltésével feloldja a feszültséget.
11. 5. ábra - Test körvonal: a lapos, kerekített felület ideális a test
gyengéd masszírozására.
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
1. A KÉZI MASSZÍROZÓGÉPhez adott töltôt speciálisan ehhez
a készülékhez terveztük.
Másfajta töltô használata nem ajánlatos. Meghibásodás esetén
a töltôt csak eredetivel szabad pótolni.
2. Kerülje el a készülék leejtését, mert ez a belsô alkatrészek
károsodását okozhatja.
3. A masszírozógép tisztítása elôtt mindig húzza ki a töltô
csatlakozóját.
4. Az egység tisztításához soha ne használjon folyadékot vagy
dörzshatású tisztítószereket.
Egy darab megnedvesített ruha elegendô.
FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁS
OLVASSA EL GONDOSAN A KÉZI MASSZÍROZÓGÉP
HASZNÁLATA ELÔTT


1. Ne használja a masszírozógépet a test alábbi területein:
• A test bármely duzzadt, égett vagy begyulladt felületén, vagy
ahol bôrön kiütések vagy fekélyes sebek találhatók.
• A test bármely érzéstelenített területén, hacsak az orvosa ezt
jóvá nem hagyta.
• Hasüreg, ha fájdalom van jelen.
• Viszeres lábak.
• Érzékeny nemiszervi szövetek.
• A nyak jobb vagy bal oldalán a nyaki ütôereken vagy azok
közelében.
2. Cukorbetegek vagy állapotos nôk a készülék használata elôtt
konzultáljanak orvosukkal.
3. A masszírozás legyen kellemes és kényelmes. Ha fájdalom,
vagy kellemetlen érzés keletkezik, hagyja abba a használatot és
konzultáljon orvosával.
4. Mielôtt a maszírozógépet a hálózati csatlakozóra csatlakoztatná,
gyôzôdjön meg arról, hogy a beállítólapon látható feszültség
megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
5. Tartsa távol a készüléket a gyermekektôl. Gyermekek vagy
rokkant személyek közelében, általuk vagy rajtuk történô
használat esetén szigorú felügyelet szükséges.
6. Ne használja a készüléket fürdés közben vagy hasonló
körülmények között. Ne tegye a készüléket olyan helyre,
ahonnan beleeshet vagy beránthat a kádba, mosdóba vagy
hasonló helyekre. Ne tegye, vagy ne ejtse a készüléket vízbe
vagy más folyadékba.
7. Ha a készülék vízbe esett, ne nyúljon hozzá; elôször húzza ki
a csatlakozó dugóját.
8. A túlmelegedés elkerülésére ne használja a készüléket takaró
vagy párna alatt.
9. Ne használja a készüléket, ha nem megfelelôen mûködik, ha
a hálózati zsinórja vagy a dugasza sérült és/vagy ha a terméket
leejtette, vagy ha a vízbe esett.



10. Ne hordozza a készüléket a hálózati zsinórjánál fogva vagy ne
használja a zsinórt fogantyúként.
11. Tartsa a készüléket és a zsinórját távol a forró felületektôl.
12. Soha ne mûködtesse a készüléket olyan lágy felületen, mint
az ágy vagy a kanapé, ahol a levegôzô nyílások elzáródhatnak.
A nyílásokba ne jussanak foszlányok, haj vagy hasonló tárgyak.
13. Ne mûködtesse a készüléket, ahol aeroszol spray-eket
használnak vagy ahol oxigén kezelés folyik.
14. Hibás mûködés esetén ne próbálkozzon a javítással; a javítás
céljára vegye fel a kapcsolatot egy jogosított szervizzel.
15. A masszírozógépet csak rendeltetésszerûen használja, a jelen
használati utasításban foglaltaknak megelelôen.
TÖLTÔ SPECIFIKÁCIÓK
Bemenet: 230 V 50 Hz, Kimenet: 2,4 V =; 140 mA
Érintésvédelmi Osztály II.
KERMI engedély: E-2004/000741-1
E-2004/0007601-1





Ügyfélfogadás helye és bemutatóterem: 1138 Budapest, Váci út 191.
Tel.: 437-6633, 886-3104 • Fax: 333-1930
Javítószolgálat neve és címe: ZEPTER Szerviz
1044 Budapest, Megyeri út 51.
Tel.: 233-0885, 435-7085, 435-7086 • Fax: 435-7084
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Importáló és Forgalmazó: ZEPTER International Ungarn Kft.
Székhely: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 9–12.

