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Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod k použití.

Bezpečnostní pokyny
Přečtěte si prosím pozorně návod k obsluze před prvním použitím přístroje a dodržujte bezpečnostní
pokyny při jeho obsluze. Návod uschovejte pro budoucí použití.
1. Přístroj je určen pouze k domácímu použití pro účely popsané v tomto operačním manuálu.
Neautorizované používání a technické zásahy do přístroje mohou ohrozit zdraví a život.
2. Toto zařízení může být používáno dětmi staršími 10 let a osobami se sníženými fyzickými,
smyslovými či duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí a to v
případě, že jsou pod dohledem dospělých nebo byly poučeny o bezpečném způsobu
používání a případných bezpečnostních rizicích. S přístrojem by si neměly hrát děti. Čištění
a údržba by neměla být prováděna dětmi bez dozoru.
3. Nedoporučujeme zařízení používat diabetiky a těhotnými ženami.
4. V následujících případech přestaňte okamžitě zařízení používat:
◦ poškozený kabel napájení
◦ zařízení nepracuje správně
◦ zařízení spadlo na zem a je poškozené
◦ zařízení bylo ponořeno do vody
4. Nestoupejte a nesedejte si na tento přístroj. Zařízení není stabilní, aby udrželo lidské tělo,
může dojít k nehodě.
5. Nepoužívejte zařízení po dlouhou dobu. Zařízení je určeno k používání v krátkých
intervalech a potřebuje určitý čas ke zchlazení před dalším spuštěním.
6. Nepoužívejte přístroj ve vlhkém prostředí jako je koupelna nebo bazén. Vnik vody do
zařízení může způsobit elektrický zkrat.
7. Nepoužívejte přístroj na přímém slunci nebo blízko otevřeného plamene. Může dojít k
přehřátí a explozi.
8. Nepoužívejte zařízení během bouřky. Přístroj obsahuje kovové prvky, proto může dojít při
úderu bleskem k nehodě.
9. Nevkládejte žádné objekty ani nenechejte spadnout žádné předměty do interní části přístroje.
10. Nezakrývejte přístroj během provozu, může dojít k přehřátí motoru a zařízení může přestat
pracovat.
11. Zařízení nesmí být nijak upravováno, veškeré opravy musí provádět autorizovaná osoba.
12. Životnost baterie je ovlivněna způsobem používání a okolními podmínkami.
13. Baterie vydrží déle, pokud bude uchovávána v nabitém stavu.
14. Pokud není produkt používán delší dobu, doporučujeme jej alespoň jednou měsíčně nabít.
Pokud bude baterie dlouho vybitá, může dojít ke zkrácení životnosti baterie a výdrže
přístroje.
15. Nenechávejte přístroj poblíž velkého magnetického pole nebo tam, kde by mohl být
ovlivněn magnetickým polem, neboť může docházet k vybíjení baterie.

Pokyny pro nabíjení
1. Dodržujte informace o napětí, které jsou uvedené na přístroji.
2. Aby nedošlo k nehodě, používejte prosím jen nabíjecí adaptér, který je přiložený u přístroje.
Nepoužívejte přístroj s jiným el. adaptérem a nepoužívejte tento adaptér s jiným zařízením.
3. Jestliže je přístroj plně nabitý nebo pokud se nenabíjí, ujistěte se, že je adaptér odpojený z
přístroje a el. zásuvky.
4. Neházejte ani nijak nepoškozujte el. adaptér. Pokud je tělo adaptéru z nějakého důvodu
poškozeno, prosím kontaktujte autorizované servisní středisko pro náhradu.
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5. Nedotýkejte se přívodní šňůry adaptéru vlhkýma rukama
6. Nedotýkejte se přístroje vlhkýma rukama, může dojít k el. zkratu nebo el. šoku.
7. Pokud je el. adaptér vystaven dešti nebo vodě nebo je ve velmi vlhkém prostředí, okamžitě
přestaňte adaptér používat a kontaktujte autorizované servisní středisko pro náhradu.

Pokyny k používání
Ujistěte se, že je přístroj plně nabitý před prvním použitím nebo pokud nebyl delší dobu používán.
Nabíjení
1. Pokud není zařízení vypnuté, tak jej vypněte. Vložte konektor přívodní šňůry el. adaptéru do
nabíjecího otvoru přístroje.
2. Plné nabití trvá cca 3 hodiny. Pokud je zařízení plně nabito, je tento stav signalizován LED
diodou, která se změní z červené barvy na zelenou. Během nabíjení přístroje je normální,
pokud se el. adaptér trochu zahřívá.
3. Jakmile ikona nabíjení signalizuje plné nabití (zelená barva), odstraňte el. adaptér ze
zásuvky a odpojte jej od přístroje. Přístroj nebude pracovat, pokud bude adaptér do něj
zapojen.
Užití
1. Stiskněte tlačítko „ “ pro zapnutí přístroje a rozsvícení červeného indikátoru signalizující,
že je přístroj v provozu.
2. Stiskněte tlačítko „ “ pro výběr masážního režimu. Na výběr máte celkem 6 různých
režimů.
3. Stiskněte tlačítko „ “ pro změnu intenzity masáže. Na výběr máte celkem 6 různých
intenzit.
4. Masážní přístroj se automaticky vypne po 15 minutách.
5. Po skončení masáže je nutné zařízení vypnout stiskem tlačítka, který jste jej zapnuli.

Ruka

Rameno

Záda

Stehno

Chodidlo

Upozornění
1. Pokud zařízení zobrazuje nízký stav baterie, vypněte přístroj a začněte jej nabíjet.
2. Každé stisknutí funkčního tlačítka je signalizováno zabudovaným bzučákem, které vám
zvukem „Di“ potvrdí, že tlačítko bylo stisknuto.
3. Doporučený čas používání je 15 minut.

Řešení problémů
Problém

Důvod

Během užívání je slyšet nepatrný šum.

Zařízení není bezhlučné. Používá motor, který vytváří
určité zvuky. Nejde o závadu přístroje.

Motor nefunguje.

Zařízení nebylo správně zapnuto nebo je baterie
vybitá.
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Náhlé vypnutí přístroje během masáže.

•
•
•

Došlo k nechtěnému vypnutí funkčním
tlačítkem.
Přístroj má bezpečnostní pojistku, která jej po
15 minutách vypne.
Baterie je vybitá.

Údržba přístroje
1. Umístěte přístroj na bezpečné, suché a chladné místo pokud jej nepoužíváte.
2. Před každým čištěním jej odpojte od el. adaptéru.
3. Po užití jej čistěte jemným navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte žádná ředidla, rozpouštědla
či jiné chemické látky.
4. Neponořujte přístroj do vody či jiné kapaliny.
5. Sami se nepokoušejte přístroj opravovat.
6. Nevyhazujte zařízení na skládku. Přístroj obsahuje Li-ion baterii a jiné elektrické součásti,
které jsou nebezpečné k životnímu prostředí.

Technická specifikace
Napětí: 8.4 V
Příkon: 16 W
Polarita:
Baterie: 7.2V Li-ion 2200mA 18650 x 2 články
V souladu s předpisy: CE, EMC, WEEE

Likvidace zařízení
Tento přístroj je označen ve shodě se směrnicí EU 2012 / 19 / CE o odpadních elektrických
a elektronických zařízeních (WEEE). Uživatel je zavázán odevzdat zařízení na konci
životnosti do označených sběren elektrických a elektronických zařízení aby byla zajištěna
likvidace v souladu s životním prostředím. Přeškrtnutý symbol popelnice připomíná Váš
závazek, že zařízení bude skladováno odděleně od ostatního odpadu. Zákazník by měl
kontaktovat místní úřady nebo obchodníka pro informace o správném zpracování odpadu v
souvislosti s jejich starými přístroji.
Tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními EMC
směrnice 2014/30/EU. Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE.
Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.
Změny technických parametrů, vlastnosti, tiskové chyby v tomto návodu k použití vyhrazeny.
Adresa dovozce:
Bibetus s.r.o.
Loosova 262/1
Brno 638 00
Česká republika
E-mail: info@bibetus.cz
Tel: +420-544214627
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