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RoMână

Pachet de livrare
• Aparat de tapotament cu infraroşu
• 2 elemente de masaj interschimbabile
• Prezentele instrucţiuni de utilizare

Explicaţia simbolurilor
Următoarele simboluri sunt folosite în instrucţiunile de utilizare:

 AVERTIZARE  Indicaţie de avertizare privind pericolele de accidentare sau riscurile pentru sănătatea 
dumneavoastră.

 ATEnŢIE Indicaţie de siguranţă privind posibile defecţiuni ale aparatului/accesoriilor.

 Indicaţie  Indicaţie privind informaţiile importante.

 Aparatul prezintă izolaţie dublă de protecţie şi corespunde, prin urmare, clasei de protecţie 2. 

 A se utiliza exclusiv în spaţii închise. 

1. Prezentare
Funcţiile aparatului
Prin intermediul acestui aparat de masaj electric cu infraroşu, puteţi asigura eficient şi fără a beneficia de ajutor un 
masaj benefic Shiatsu pentru dumneavoastră sau alte persoane. Masajele pot avea efect relaxant sau stimulant, 
fiind utilizate în mod eficient pentru contracturile musculare, dureri şi oboseală.  
Aparatul este destinat numai uzului propriu, şi nu uzului medical sau comercial.

2. Utilizare conform destinaţiei
Acest aparat este conceput pentru masarea părţilor individuale ale corpului uman. Nu poate înlocui însă tratamentul 
medical. Nu utilizaţi aparatul pentru masaj dacă vă regăsiţi în una dintre situaţiile prezentate în următoarele indicaţii 
de avertizare. În cazul în care nu sunteţi sigur dacă aparatul de masaj este potrivit pentru dumneavoastră, vă rugăm 
să consultaţi medicul.

 AVERTIZARE
Nu utilizaţi aparatul de masaj
•  pentru copii;
•  pentru animale;
•  în cazul unui prolaps al nucleului pulpos sau al modificărilor patologice ale vertebrelor;
•  pentru masaje în zona cardiacă în cazul în care beneficiaţi de un stimulator cardiac şi consultaţi-vă medicul 

înainte de utilizarea aparatului şi în alte regiuni ale corpului;
•  în zone de piele şi de corp umflate, arse, iritate sau rănite; 
•  în timpul sarcinii;
•  pe faţă (ochi), pe laringe sau alte zone foarte sensibile ale corpului;
•  în timpul somnului;
•  după consumarea de medicamente sau alcool (capacitate redusă de percepţie!).

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilităţi fizice, senzoriale sau 
psihice limitate sau care nu deţin experienţă şi/sau cunoştinţe suficiente, cu excepţia cazului în care sunt 
monitorizate de o persoană competentă responsabilă pentru siguranţa lor sau când primesc indicaţii din 
partea acestora la utilizarea aparatului. 
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu acest aparat. 
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Înainte de a utiliza aparatul, vă recomandăm să vă consultaţi medicul
•  dacă suferiţi de o afecţiune gravă sau dacă aţi suferit o intervenţie chirurgicală;
•  în cazul răcelii însoţite de febră, varicelor, trombozei, tromboflebitelor, icterului, diabetului, problemelor 

sistemului nervos (de  exemplu sciatică) sau inflamaţiilor acute.

Aparatul poate fi utilizat numai în scopul descris în prezentele instrucţiuni de utilizare. Producătorul nu poate fi tras 
la răspundere pentru defecţiuni produse ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau neglijente a aparatului.

3. Indicaţii de siguranţă
Citiţi cu atenţie prezentele instrucţiuni de utilizare! Nerespectarea următoarelor indicaţii poate conduce la vătămări 
corporale sau daune materiale. Păstraţi instrucţiunile de utilizare şi permiteţi şi altor utilizatori accesul la acestea. 
Predaţi aceste instrucţiuni la înstrăinarea aparatului.

 AVERTIZARE
Nu lăsaţi ambalajul la îndemâna copiilor. Există pericol de asfixiere.

Pericol de electrocutare
 AVERTIZARE

Fiind un aparat electric, acest aparat de masaj se va utiliza cu atenţie şi precauţie pentru a evita pericolul 
de electrocutare.

Prin urmare, utilizaţi aparatul
•  numai la tensiunea de reţea menţionată pe aparat;
•  doar dacă aparatul sau accesoriile acestuia nu prezintă defecte vizibile;
•  niciodată în timpul unei furtuni cu trăsnete.

În cazul defectelor sau deranjamentelor în funcţionare, opriţi imediat aparatul şi scoateţi-l din priză. Nu trageţi 
de cablul electric sau de aparat pentru a scoate ştecărul din priză. Nu ţineţi şi nu transportaţi niciodată 
aparatul de cablul de alimentare. Nu apropiaţi cablurile de suprafeţele calde. Nu dezasamblaţi aparatul, 
indiferent de situaţie.
În situaţia în care cablul de alimentare al aparatului este deteriorat, este necesară înlocuirea acestuia de către 
producător sau de un centru autorizat de relaţii cu clienţii pentru a se evita rănirea.

Asiguraţi-vă că aparatul de masaj, ştecărul şi cablul nu intră în contact cu apa sau alte lichide. 

Prin urmare, utilizaţi aparatul
•  numai în spaţii interioare uscate; 
•  doar dacă aveţi mâinile uscate;
•  niciodată în cadă, sub duş sau lângă chiuvete pline cu apă;
•  niciodată în piscine, căzi cu hidromasaj sau la saună;
•  niciodată în aer liber.

Nu băgaţi niciodată mâna după un aparat căzut în apă. Scoateţi imediat ştecărul din priză.

Reparaţii
 AVERTIZARE

Efectuarea lucrărilor de reparaţii la echipamentele electrice este permisă numai persoanelor de specialitate. 
Reparaţii efectuate în mod necorespunzătoare pot cauza pericole majore pentru utilizator. Pentru efectuarea 
reparaţiilor, contactaţi serviciul pentru clienţi sau un comerciant autorizat.
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Pericol de incendiu
 AVERTIZARE

Utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea prezentelor instrucţiuni de utilizare poate duce în anumite 
condiţii la incendii!

Din acest motiv, nu utilizaţi aparatul de masaj 
•  mai mult de 15 minute (pericol de supraîncălzire); lăsaţi aparatul să se răcească timp de minimum 15 minute 

înainte de următoarea utilizare;
•  nesupravegheat, în special atunci când se află copii în apropiere;
•  acoperit, de  exemplu, cu o pătură, pernă, ...

Manipulare
 ATEnŢIE

Aparatul trebuie oprit şi scos din priză după fiecare utilizare şi înainte de fiecare operaţiune de curăţare.
•  Asiguraţi-vă că piesele mobile se pot mişca întotdeauna liber.
•  Aveţi grijă să nu se prindă fire de păr în aparat. 
•  Evitaţi contactul cu obiecte ascuţite sau tăioase.
•  Nu îndoiţi cablul.
•  Protejaţi aparatul împotriva surselor de căldură prea apropiate, cum ar fi aragazuri, radiatoare sau lumină 

solară directă.

Eliminarea ca deşeu
 ATEnŢIE

Respectaţi dispoziţiile locale privind eliminarea materialelor. Eliminaţi aparatul conform prevederilor 
Directivei 2002/96/CE – DEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice. Pentru întrebări suplimentare, adresaţi-vă autorităţii locale 
responsabile pentru eliminarea deşeurilor.
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4. Descrierea aparatului

A
B

C
D

E

F
G

H

I

J

A Tasta Pornire/Oprire
B Speed
 Reglarea vitezei de masaj
C Programs
 Alegerea unui program de masaj
D Heat
 Încălzire cu lumină infraroşie
E Start
 Program de pornire
F Indicator pentru viteza de masaj
G Programe de masaj
H Mâner suplimentar
I Suprafaţă de masaj cu căldură infraroşie
J Accesorii de masaj interschimbabile

5. Punerea în funcţiune
• Îndepărtaţi ambalajul şi folia de protecţie a aparatului 
• Verificaţi aparatul, ştecărul şi cablul cu privire la deteriorări.
• Racordaţi aparatul la reţeaua electrică. Aparatul trebuie să fie oprit. 
• Amplasaţi cablul într-o zonă unde nu există pericol de împiedicare.

6. Utilizare
Asiguraţi-vă că aparatul este oprit înainte de a cupla cablul de alimentare. Porniţi aparatul cu ajutorul tastei Pornire/Oprire. 
Se activează programul de pornire. 
În caz de necesitate puteţi mări/reduce cu o treaptă viteza de masaj apăsând tasta „Speed”. 
Prin apăsarea tastei „Programs” puteţi alege între 3 programe de masaj diferite (cu trepte de viteză automate).
- Relax: masaj relaxant sub formă de valuri.
- Vital: masaj înviorător şi pulsant. 
- Active: masaj pulsant cu efect în adâncime.
Funcţia de încălzire cu lumină infraroşie poate fi activată în paralel cu toate programele de masaj apăsând tasta „Heat”.
Conduceţi aparatul cu una sau cu ambele mâini în regiunea corpului care urmează a fi masată. Puteţi sta în picioare, 
aşezat sau culcat şi vă puteţi masa pe dumneavoastră sau puteţi masa o altă persoană. Apăsând mai puternic sau mai 
puţin puternic aparatul de masaj puteţi modifica intensitatea de masaj. Nu masaţi o anumită regiune a corpului mai mult 
de 3 minute; treceţi după această perioadă la altă regiune a corpului. 
După o utilizare de maximum 15 minute, decuplaţi aparatul şi lăsaţi-l să se răcească. Depozitaţi aparatul într-un loc uscat.
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 Indicaţie
•	 	Nu	folosiţi	aparatul	cu	scurt	timp	înainte	de	a	merge	la	culcare.	Masajul	poate	avea	efect	stimulant	şi	poate	

provoca tulburări ale somnului.
•	 	Aparatul	prezintă	o	funcţie	de	oprire	automată	setată	la	o	durată	maximă	de	utilizare	de	15	minute.

 AVERTIZARE
•	 	Masajul	trebuie	resimţit	întotdeauna	ca	plăcut	şi	relaxant.
  Întrerupeţi masajul sau schimbaţi poziţia aparatului de masaj dacă masajul vă provoacă dureri sau o senzaţie 

de disconfort.
•  Nu introduceţi şi nu prindeţi părţi ale corpului, în special degete, în zona capului de masaj.

7. Întreţinere şi depozitare
Curăţare
Ştergeţi aparatul scos din priză şi răcit cu o cârpă de microfibre uşor umezită. Puteţi utiliza un detergent blând.

 AVERTIZARE
•  Scoateţi aparatul din priză înainte de orice operaţiune de curăţare. 
•  Curăţaţi aparatul doar conform instrucţiunilor. Se interzice cu desăvârşire pătrunderea de lichide în aparat 

sau accesorii.
•  Utilizaţi din nou aparatul doar atunci când acesta este complet uscat.

Depozitare
Păstraţi aparatul de masaj într-un loc uscat şi răcoros, care nu se află la îndemâna copiilor. Vă recomandăm să îl 
păstraţi în ambalajul original.

8. Ce fac în cazul în care apar probleme?
Problemă Cauză Remediere
Capul de masaj 
nu se mişcă.

Aparatul nu este cuplat la 
reţeaua electrică.

Cuplaţi ştecărul şi porniţi aparatul. 

Aparatul nu este pornit. Porniţi aparatul.
Protecţia împotriva 
supraîncălzirii s-a declanşat. 

Decuplaţi aparatul de la reţeaua de energie 
electrică, aşteptaţi cel puţin 15 minute, cuplaţi-l din 
nou la reţeaua electrică şi porniţi-l.

9. Date tehnice
Dimensiuni (l/H/A) ~ 160/150/450 mm
Greutate ~ 1740 g
Putere nominală 20 W
Tensiune nominală 220-240 V ~ 50 Hz
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