
 

Kedves Vásárló!  

Mindenekelőtt szeretnénk gratulálni Önnek az eszköz megvásárlásához. A lehetséges 

műszaki károk elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el és kövesse a következő 

használati utasításokat. Nem vállalunk felelősséget az utasítások és előírások be nem 

tartása miatt okozott károkért! 

  

   Műszaki adatok    
  

Termékszám  10031106, 10031107  

Tápegység  12 V  

Energiafogyasztás  24 W  

     Biztonsági előírások    
Általános tanácsok  

  

• A termék biztonságos és helyes használatának biztosítása érdekében használat előtt 

olvassa el ezt az útmutatót.  

• Ezt a készüléket nem szabad csökkentett fizikai, érzékszervi vagy mentális 

képességekkel küzdő személyeknek (beleértve a gyermekeket), vagy hiányos 

tapasztalat és ismeretek nélkül használni, kivéve, ha azokat a biztonságáért felelős 

személy felügyeli, vagy utasítja őket.  

• Gondoskodjon róla, hogy a gyermekek ne játszhassanak a termékkel.  

• A készülék fűtőtesttel van ellátva, tehát a felület nagyon forró lehet. A hőre érzékeny 

embereknek óvatosnak kell lenniük a készülék használatakor.  

• Ha a tápkábel sérült, akkor a sérülések kockázatának elkerülése érdekében a gyártót 

vagy egy hivatalos szervizközpontot kell értesíteni és szakembernek kell elvégeznie 

a javításokat.  

• Ha a készülék felülete sérült, akkor a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, a  

szerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek kell megjavítania.  

• Tisztítás vagy masszázs után húzza ki a hálózati csatlakozódugót.  

• A masszázs alatt ne takarja le a készüléket, mert a motor túlmelegedhet, 

meghibásodhat vagy megrongálódhat.  

• Ha kellemetlenül érzi magát a masszázs közben, azonnal hagyja abba a készülék 

használatát.  

• Ha a gép nem működik megfelelően, ellenőrzés és karbantartás céljából vegye fel a 

kapcsolatot egy szervizközponttal.  

• Csak a gyártó által ajánlott alkatrészeket használjon.  

• Ne helyezzen be idegen tárgyat a lábmasszázs készülék nyílásába.  

• Amikor a készüléket működteti, ügyeljen arra, hogy ne legyen nedves a keze.  

• Ne engedje, hogy víz kerüljön a vezérlőgombokra.  

• A készülék leválasztásához először kapcsolja ki, majd húzza ki a konnektorból.  

• Ez a termék nem alkalmas önálló vagy orvosi kezelésre. Diagnózis és kezelés céljából 

kérjük, forduljon kezelőorvosához.  



 

Tanács a készülék elhelyezését illetően  

• Ne használja a lábmasszírozó készüléket nedves, párás vagy túl poros környezetben.  

• Ne használja a lábmasszírozó készüléket olyan helyiségben, ahol a hőmérséklet 

meghaladja a 40 ° C-ot.  

• Ne helyezze a lábmasszírozó készüléket a szabadba.  

• Ne használja a lábmasszírozó készüléket elektromos fűtőberendezések, kályhák 

közelében vagy közvetlen a napfényen.  

 

   

  

Az alábbi személyek használat előtt forduljanak orvosi tanácsadásért:  

• Orvosi kezelésben részesülő beteg, vagy ha rosszul érzi magát.  

• Betegek magas vérnyomással, szívbetegséggel, arterioszklerózissal  vagy 

trombózissal.  

• Rákos betegek.  

• Terhes nők és nők menstruáció alatt.  

• Csontritkulásos betegek.  

• Betegek, akik pacemakert vagy beültetett orvosi eszközöket használnak.  

• Akut betegségben szenvedő betegek.  

  

Tanácsok a használat időtartamára  

Használja naponta 1-2 alkalommal, mindig 5-10 percig, hatékonyan kiküszöböli az 

izomfájdalmakat és javítja a vérkeringést. A masszázs 5–15 perccel az éjszakai pihenés 

előtt hatékonyan javítja az alvás minőségét.  

  

  

Tanácsok a biztonságos használathoz  

• Vigyázzon, nehogy elaludjon a lábmasszírozó készülék használata közben.  

• Ne használja a masszírozó készüléket, ha alkohol hatása alatt van, vagy ha rosszul 

érzi magát.  

• A lábmasszázs legfeljebb 30 percig tarthat, és ne melegítse a lábát 2 óránál tovább.  

• Ha a felület megkárosodik, azonnal hagyja abba a használást.  

• Ne használja a készüléket egy órával étkezés előtt.  

• Ha a terméket alacsony hőmérsékleten tárolja, akkor használat előtt vigye meleg 

környezetbe, hogy a kondenzvíz elpárologjon. Az egység belsejében lévő víz 

befolyásolhatja a működést, és akár működési hibákat is okozhat. Tehát ebben az 

esetben hagyja a készüléket legalább egy órán át állni normál szobahőmérsékleten, 

mielőtt használni kezdené.  

  
  
 



 

 Használat és üzemeltetés    
  

Intenzitás gomb  

Nyomja meg a gombot, hogy közepes intenzitást kapjon, nyomja meg ismét a gombot 

az erősebb intenzitás beállításához (L2), a harmadik legerősebb intenzitású fokozathoz 

ismét nyomja meg a gombot (L3).  

  

 

Beállítás és kikapcsolás 

• Ha a lábmasszírozó készüléket csatlakoztatja a tápegységhez, használatra kész, a 

piros lámpa felvillan. 

• Nyomja meg a Power suppy gombot, ezzel a gombbal tudja beállítani a készüléket 

10, 15 illetve 20 perces masszázsra. 

• Ezen idő elteltével vagy a talpmasszázs idejének elérése után a készülék visszatér az 

eredeti üzemmódba. 

• A “Mode” gombbal tudja állítani a masszázs módot, 6 féle opció közül választhat 

• A “Knead” gombbal a lábmasszázs tudja ki és be kapcsolni.  

• A “Speed Regulation” gombbal tudja beállítani a masszázs sebességét, három 

sebesség közül választhatunk. 

• Az “Intensity” gombbal az intenzitást tudjuk beállítani, 3 fokozaton. 

• Állítsa a készüléket a “Power supply” gombbal “OFF” üzzemódba és kérjük, hogy 

húzza ki a csatlakozót a konnektorból.  

  

   Tisztítás és gondoskodás    
  

Tárolás  

• Ha nem használja, helyezze a masszírozó készüléket egy dobozba, és tárolja 

biztonságos, száraz, levegős és hűvös helyen.  

• Ne hajlítsa meg a kábelt.  

• Ne tegye a készüléket a vezetékhez.  

• Kerülje az éles széleket, amelyek megkarcolhatják a felületet.  

• Ne tegye a terméket közvetlen napfény hatása alá, vagy magas hőmérsékletű helyre.  

   

Tisztítás  

• Tisztítás előtt ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva és a hálózati csatlakozó 

ki van-e húzva.  

• Száraz ruhával tisztítsa meg a masszírozó készülék felületét. Ne használjon maró 

súrolószert vagy hígítókat.  

  

Gondoskodás  

• Tárolja a terméket tiszta, száraz helyen.  

• Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, használjon védőburkolatot a por 

összegyűlésének és leülepedésének megakadályozására.  



 

       Hibaelhárítás    
  

Probléma  Lehetséges ok  Megoldás  

A készülék nem 

működik. 

Nincs csatlakoztatva az 

elektromos áramhoz. 

Csatlakoztassa és ellenőrizze, hogy az 

áramellátás rendben van-e. 

A funkciógombok nem 

reagálnak. Nyomja meg az ON/OFF gombot. 

A készülék 

hirtelen megállt 

működni. 

A masszázs véget ért. Az ON/OFF gombbal indítsa újra. 

Nincs csatlakoztatva az 

elektromos áramhoz. 

Ellenőrizze, hogy a hálózati interfész jól 

csatlakozik-e. 

 

A készülék túl sokáig 

működött, és felmelegedett. 

Miután a készülék lehűlt, nyomja meg 

a bekapcsoló gombot az újraindításhoz. 

Túlzott erő, a 

masszázshenger eltömődött. A masszázs alatt enyhítse a nyomást 

   Ártalmatlanítási utasítások    
A 2012/19 / EU európai hulladékrendelet szerint ez a szimbólum a 

terméken vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket nem 

szabad háztartási hulladékként kezelni. Az irányelv értelmében az 

eszközt megfelelő gyűjtőhelyre kell vinni az elektromos és elektronikus 

berendezések újrahasznosítása céljából. Annak biztosításával, hogy ezt 

a terméket megfelelő módon ártalmatlanítják, elősegíti a környezetre 

és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív 

következmények elkerülését, amelyeket egyébként a termék nem 

megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításával 

kapcsolatos részletesebb információkért forduljon a helyi városi 

hivatalhoz vagy a háztartási hulladékkezelőhöz. 

 

  

   Megfelelőségi nyilatkozat    
Gyártó: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Németország. 

Ez a termék megfelel a következő európai irányelveknek: 

2014/30/EU (EMV) 

2011/65/EU (RoHS) 

 


