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FONTOS – Készítse fel a készüléket a használatra! 

A TÁMLA HÁTULJÁN TALÁLHATÓ EGY CSAVAR, AMIT ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT EL 

KELL TÁVOLÍTANI, HOGY A KÉSZÜLÉK MEGFELELŐEN MŰKÖDJÖN! 
 

Használat előtt olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót és őrizze meg, mert előfordulhat, hogy szüksége lesz 

rá.  

 

FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK  

Elektromos készülékek használatakor, különösképpen gyermekek jelenlétében, mindig követni kell a biztonsági 

óvintézkedéseket, melyek a következők:  

 MINDIG húzza ki a készülék hálózati csatlakozó kábelét használat után és megtisztítása előtt. Mielőtt kihúzná 

a kábelt, kapcsolja a készülék minden kapcsolóját OFF pozícióba, és csak aztán húzza ki a csatlakozó kábelt. 

 SOHA ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha be van dugva. Húzza ki a konnektorból, amikor nem 

használja, szétszedi vagy tartozékait leveszi róla. 

 A készüléket nem használhatják olyan személyek (gyermekek), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy 

mentális képességekkel rendelkeznek, csak felügyelő segítségével, aki vigyáz a biztonságára. 

 Ha a készülék vízbe vagy bármilyen más folyadékba esett, SOHA ne nyúljon utána. Húzza ki a konnektorból, 

és azonnal kapcsolja ki. Szárítsa meg, és SOHA ne működtesse vizes vagy nyirkos állapotban. 

 SOHA ne dugjon tűt vagy fémkapcsot a készülékbe. 

 Használja a készüléket rendeltetésszerűen, ahogyan itt leírva találja. Ne használjon olyan tartozékokat, 

melyeket a HoMedics nem ajánl. 

 SOHA ne működtesse a készüléket, ha megsérült a dugó vagy a vezeték, ha nem működik megfelelően, ha 

leesett, megsérült vagy vízbe esett. Ilyen esetben forduljon a szakszervizhez. 

 Tartsa a vezetékeket meleg felületektől távol. 

 A túlzott használat a készülék felmelegedéséhez és rövidebb élettartamhoz vezethet. Ha ez előfordul, 

kapcsolja ki és újabb használat előtt hagyja lehűlni a készüléket. 

 SOHA ne dobjon vagy dugjon semmilyen tárgyat sem a készülék nyílásaiba. 

 Ne használja ott, ahol aeroszolos termékeket alkalmaznak, vagy ahol oxigént fújnak be. 

 NE működtesse paplan vagy párna alatt, mert a készülék túlmelegedhet és kigyulladhat, áramütést és sérülést 

okozhat. 

 NE hordozza a készüléket a zsinórjánál fogva vagy ne használja a zsinórt fogantyúként. 

 NE használja szabadtéren. 

 Ne gyűrje össze. 

 NE kísérelje meg a készülék javítását, mert nincs olyan része, amit a használó meg tudna javítani. 

 Ne üljön vagy álljon a készülék háttámla részére. A készülék csak függőleges helyzetben, székhez rögzítve 

használható. 

 Ügyeljen, hogy a készülék nyílásai ne legyenek eltakarva, s ne is helyezze süppedős, puha felületre, például 

ágyra vagy kanapéra. Ügyeljen, hogy a nyílásokba haj, stb. ne kerüljön. 

 Ne tegye vagy tartsa a készüléket olyan helyen, ahonnan fürdőkádba vagy mosdóba eshet. Ne tegye vagy ejtse 

vízbe vagy más folyadékba. 

 Ha nem tartja be a fenti utasításokat, fennállhat tűz- vagy sérülésveszély. 

 Helytelen használat tüzet okozhat. 

 Működés közben csak a hátát érintse a masszírozó fejekhez. 

 

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 

Olvassa el figyelmesen a tájékoztatót a készülék használata előtt! 

 Ha van bármilyen egészségügyi problémája, használat előtt konzultáljon orvosával. 

 Pacemakerrel élők és állapotos asszonyok konzultáljanak orvosukkal használat előtt. Nem ajánlott 

cukorbetegek számára. 

 



 
 

 NE használja a készüléket csecsemőn, rokkant, alvó vagy eszméletlen emberen. Ne használja érzéketlen bőrön 

vagy olyan emberen, akinek lassú a vérkeringése. 

 A készülék működtetése tilos olyan személy által, aki olyan betegségben szenved, mely megnehezítené vagy 

ellehetetlenítené a készülék működtetését, illetve aki deréktól lefelé le van bénulva. 

 SOHA ne tegye közvetlenül duzzadt vagy gyulladt testrészre vagy kiütéses bőrfelületre. 

 Amennyiben használat közben kellemetlen érzése támad, fejezze be a használatot, s konzultáljon orvosával. 

 A készülék nem helyettesíti az orvosi kezeléseket, személyes használatra lett kifejlesztve, a fáradt izmok 

lazítására. 

 Ne használja lefekvés előtt. A masszázs olyan stimuláló hatással rendelkezik, mely késleltetheti az elalvást. 

 Ne használja az ajánlott időtartamon túl. 

 Ne használja fa felületen, mert a zipzár károsíthatja a fafelületet. Kárpitozott bútoroknál szintén óvatosság 

ajánlott. 

 A sérülések elkerülése érdekében csak óvatosan dőljön a masszírozónak. 

 A háta és a masszírozó készülék közé törölközőt helyezve csökkentheti a masszázs intenzitását. 

 A készülék fűtött felülettel rendelkezik. Hőre érzéketlen személyek használják körültekintően a készüléket. 

 Ne használja bőr bútoron. 

 Figyeljen, hogy haj, ruha és ékszerek sem akadályozhatják a masszírozó fejeket, vagy a készülék más mozgó 

alkatrészeit. 

 

KARBANTARTÁS 

TISZTÍTÁS 

Húzza ki a készüléket a konnektorból és várjon, amíg kihűl. Tisztítása csak puha, alig nedves törlőruhával történjen. 

 Ügyeljen, hogy ne kerüljön víz vagy bármely más folyadék a készülékre. 

 Ne mártsa semmilyen folyadékba, ha tisztítani akarja. 

 Tisztításához soha ne használjon érdes felületű eszközöket, kefét, üveg/ bútortisztítót, festékoldót, stb. 

TÁROLÁS 

Mindig saját dobozában tárolja, száraz, hideg helyen. Tartsa távol éles, hegyes tárgyaktól, melyek megvághatják vagy 

felszúrhatják a szövet anyagát. Hogy elkerülje a vezeték megtörését, ne tekerje körbe a vezetéket a készüléken. Ne 

akassza fel a készüléket a vezetéknél fogva. 

 

TERMÉKJELLEMZŐK 

 

DEMO Gomb - A készülék jellemzőinek rövid bemutatásához nyomja meg a DEMO gombot. A készülék minden 

egyes funkciót röviden bemutat. Ha a program a végére ér, a készülék automatikusan kikapcsol. A megfelelő LED 

villogása jelzi az éppen aktív funkciót. 

A nyilak segítségével állítsa be az Önnek megfelelő váll masszázs pozíciót. 

 

Vibrációs Masszázs – Adjon élénkítő vibrációs masszázst bármelyik shiatsu vagy görgető masszázs programhoz. 

 

Shiatsu Váll Masszázs 

A masszázs elindításához a vállnál csak nyomja meg a SHIATSU gombot a váll területen. A jelzőlámpa világít. 

Kikapcsoláshoz nyomja meg újra a gombot. 

Megjegyzés: A nyilak segítségével állítsa be az Önnek megfelelő váll masszázs pozíciót. 

 

Váll pozíció beállítás 
Ha a váll masszázs be van kapcsolva, beállíthatja a masszázspozíciót a váll területén ha lenyomva tartja bármelyik nyíl 

gombot a kívánt pozíció eléréséig.  A felfelé mutató nyíl felfelé, míg a lefelé mutató lefelé mozgatja a masszírozó 

fejeket. Ha elengedi a gombot, a masszírozó fejek ugyanazon a helyen maradnak.  

 

Shiatsu Masszázs – A Shiatsu egy körkörös mély masszázs. 

 

SHIATSU programok a hátra 

Válasszon egyet a 3 előre beállított program közül, ahol a Shiatsu masszázs a hát egy adott területén működik (teljes 

hát, felső hát, derék). A kiválasztáshoz csak nyomja meg a gombot, a LED jelzőlámpa világít. Kikapcsolásához 

nyomja meg ismét a gombot, vagy másikat. 

 

 



 
 

SHIATSU pontmasszázs 

A Shiatsu masszázs közben nyomja meg bármely gombot, hogy egy helyben végezze a masszázst. A le és fel 

nyilakkal beállíthatja a görgők pontos helyzetét. A felfelé mutató nyíllal fel, a lefelé mutatóval lefelé mozgathatja a 

görgőket. Ha elengedi a gombokat, a görgők azon a helyen maradnak. 

 

Melegítő funkció 

A megnyugtató melegítő funkció bekapcsolásához nyomja megy a HEAT gombot, és a jelzőlámpa világítani kezd. 

Kikapcsolásához nyomja meg újra a gombot, ekkor a jelzőlámpa kikapcsol.  

Biztonsága érdekében a melegítő funkció csak a masszázsfunkcióval együtt kapcsolható be. 

 

Rolling programok a hátra 

Válasszon a 3 programból, hogy a Rolling masszázs az adott területen mehessen fel és le a háton. A program 

kiválasztásához egyszerűen nyomja meg a gombot és a jelzőlámpa világít. Kikapcsolásához nyomja meg újra a 

gombot, vagy egy másikat. 

 

Szélesség beállítása - Rolling masszázs közben a gombok segítségével beállíthatja a masszírozó fejek közötti 

távolságot. Minden egyes lenyomással a következő lehetséges állásba mozognak tovább a masszírozó fejek. 

 

Vibrációs Masszázs – Kapcsolja be az éltető vibrációs masszázs a shiatsu vagy a görgető masszázs mellé. 

 

Melegítés- Lásd feljebb 

 

Power Gomb 

A masszázs bekapcsolásához nyomja meg a ‘POWER’ gombot, a jelzőlámpa világítani kezd. A készülék 

kikapcsolásához nyomja meg újra a gombot. A jelzőlámpa addig villog, míg a masszírozó fejek vissza nem érnek a 

parkoló állásba, ezután a készülék kikapcsol. 

MEGJEGYZÉS: Az Ön biztonsága érdekében a készülék 15 perc használat után automatikusan kikapcsol. 

MEGJEGYZÉS: A görgők mindig a legalsó pozícióba térnek vissza. A kiinduló pozícióba történő visszatérés a 

készülék kikapcsolása után is folytatódik. Ha az áramellátás valami okból megszűnik, annak visszatértekor a legalsó 

pozícióba történő visszatérés folytatódik. 

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

 

FONTOS – Készítse fel a készüléket a használatra  

A TÁMLA HÁTULJÁN TALÁLHATÓ EGY CSAVAR, AMIT ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT EL KELL 

TÁVOLÍTANI, HOGY A KÉSZÜLÉK MEGFELELŐEN MŰKÖDJÖN! 

Használja a mellékelt imbusz kulcsot, vagy csillagcsavarhúzót a csavar eltávolításához. 

FIGYELMEZTETÉS: HA NEM TÁVOLÍTJA EL A CSAVART, AZ MARADANDÓ KÁROSODÁST 

OKOZHAT A KÉSZÜLÉKBEN, AMELY ESETBEN A GARANCIA NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ! 

 

Rögzítő rendszer 

A masszázsbetét olyan egyedülálló rögzítő rendszerrel működik, mely segítségével szinte minden székben rögzíthető. 

Tegye a masszázsbetétet székébe, és tépőzárazza össze a rugalmas pántokat szorosan az ülés háttámláján. Így a 

masszázsbetét nem fog csúszkálni. 

 

Hordozó táska 

Győződjön meg róla, hogy a készüléket áramtalanította, és a vezeték megfelelően van rögzítve a háttámla és az 

ülőrész közötti zsebben. Helyezze a masszázsbetétet függőleges helyzetbe, vegye ki a hordtáskát az ülőlap alján lévő 

zsebből. Cipzárazza ki a táskát és húzza rá a készülékre felülről lefelé. Húzza fel a cipzárt és a készüléket a táska 

oldalán található fogantyú segítségével kényelmesen szállíthatja. 

Megjegyzés: Ne használja a készüléket alkalmanként 20 percnél tovább. 

 

 

 

 

 

 

 


