RELAX MAX
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VIBRÁCIÓS MASSZÁSKÉSZÜLÉK
Használati útmutató

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Biztosak vagyunk abban, hogy
termékünket Ön is megelégedéssel használja majd.
Kérjük, a termék hatékony és biztonságos használata érdekében olvassa el
figyelmesen a használati útmutatót, mielőtt használatba venné a terméket. Az
útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is.
Forgatható gomb - a
készülék bekapcsolásához és a masszázs-intenzitás szabályzásához
(a forgás sebességének
szabályzásához)

Fogantyú - kényelmesen
használható, csúszásmentes kiképzéssel

Az egyes részek bemutatása

1.

2.

3.

4.

Masszázsfej

1 - Védő hálós feltét
2 - Píling feltét
3 - Lapos feltét
4 - Golyós feltét
5 - Hullámos feltét
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5.

Felhasználási cél

A RELAX MAX vibrációs masszázskészülék 5 feltéttel rendelkezik:
1) LAPOS FELTÉT: a vállak, hát és gerinc ellazításához, masszírozásához
2) HULLÁMOS FELTÉT: az egész test masszírozására, a hullámos felület hatékonyabbá teszi a zsírégetést
3) GOLYÓS FELTÉT: a 8 golyós feltét hatékony a narancsbőr kezelésében, és mélymasszázst biztosít. A tökéletes eredmény érdekében javasoljuk, hogy ilyen
célokra készült krémmel vagy masszázsolajjal használja. Használhat speciális
relaxációs masszázs illóolajakat is. A feltét használata elősegíti, hogy a speciális
krémek és olajak tökéletesen kifejtsék hatásukat.
4) PÍLING FELTÉT: tökéletesen eltávolítja az elhalt bőrréteget a láb felületéről.
5) A készlet további része a HÁLÓS VÉDŐFELTÉT: megvédi a felhasználó haját,
nehogy a készülékre csavarodjon.
A RELAX MAX használata mindenkinek javasolt, aki tökéletes testalkatra,
izomerősítésre vagy testének felfrissítésére, ellazítására, fizikai kondíciójának
javítására vágyik.
Összeszerelési útmutató
Masszázsfeltétek

- Ha a készüléket a haja közelében használja, mindig helyezze fel a hálós védőfeltétet!
- A hálós védőfeltét megakadályozza, hogy a haja felcsavarodjon a készülékre.
- Először helyezze fel a masszázsfejre a kiválasztott feltétet.
- Ezután helyezze fel rá a hálós védőfeltétet.
- Ezzel megakadályozhatja a haj felcsavarását, beakadását a készülékbe.
A helytelen használat balesetveszélyes
y lehet.

Píling feltét

- A píling feltét használatakor a hálós védőfeltétet nem kell felhelyezni.
Használati útmutatások

1. Csatlakoztassa a készülék dugóját a hálózati aljzathoz.
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2. A forgó gomb elfordításával kapcsolja be a készüléket. Ugyanezzel gombbal
szabályozhatja a masszázs intenzitását is.
- Az intenzitás növeléséhez fordítsa el a gombot az óramutató járásnak irányába.
- Az intenzitás csökkentéséhez fordítsa el a gombot az óramutató járásával
ellentétes irányba.
3. A masszázs befejeztével mindig kapcsolja ki a készüléket a gombbal, fordítsa
vissza a gombot alaphelyzetbe (a forgó masszázsfej kikapcsolása) és húzza ki a
kábeldugót a hálózati aljzatból.
4. Ne hagyja a készüléket a hálózati aljzatba dugva, ha már nem használja.
Figyelmeztetés: Használat előtt ellenőrizze, hogy a védőfeltét megfelelően
rögzítve van-e.
Megjegyzés: A píling feltét használatakor a hálós védőfeltétet nem kell felhelyezni.
Tisztítás és karbantartás

Tisztítás előtt mindig áramtalanítsa a készüléket a dugó kihúzásával.
A készüléket soha ne az elektromos kábelnél fogva hordozza.
A készülék belsejét nem érheti nedvesség.
A készülék felületét törölje tisztára benedvesített törlőkendővel.
Ne használjon súrolószereket, amelyek megkarcolhatják a készülék felületét.
Ne tisztítsa a készüléket alkohollal, alkoholtartalmú és egyéb agresszív tisztítószerekkel.
Biztonsági útmutatások

- Terhes nők nem használhatják a terméket a has környékének masszírozására.
- Ne használja a készüléket közvetlenül étkezés után. Várjon a masszázzsal legalább 1,5 - 2 órát az étkezést követően.
- A készüléket gyermekektől elzárva tárolja. A termék nem gyermekjáték. A
készülék használata során mindig fokozottan ügyeljen a közelben tartózkodó
gyermekekre.
- Egy testfelületet ne masszírozzon 15 percnél hosszabb ideig.
- Ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel.
- Védje a készüléket szélsőséges hőhatásoktól. Ne tegye a terméket fűtőtestek,
nyílt láng vagy egyéb hőforrások közelébe.
- Ne használja a terméket kültéren, kizárólag beltéri használatra alkalmas.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt terméket.
- Védje a terméket víz és egyéb nedvesség hatásától.
- Soha ne használja vízközelben a terméket, pl. vízzel teli edények, mosdó, mosogató, kád, medence stb!
- Védje az elektromos kábelt mindenfajta sérüléstől (a kábelt soha ne vezesse át
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éles sarkakon, peremeken, ajtó alatt, soha ne gabalyítsa össze a kábelt.).
- A készüléket soha ne az elektromos kábelnél fogva hordozza.
- A készüléket a dugónál fogva áramtalanítsa, soha ne a kábel rángatásával.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a termék cimkéjén feltüntetett
adatoknak.
- Ha a készülék állapotában vagy működésében bármilyen rendellenességet
észlel vagy a belsejébe víz került, azonnal áramtalanítsa és forduljon szakszervizhez.
- Ha az elektromos kábel megsérült, ne használja tovább a készüléket. A szükséges javításokat mindig szakszervizben végeztesse.
- Soha ne végezzen sajátkezű javításokat, átalakításokat a készüléken. Soha ne
szerelje szét a készüléket. A szükséges javításokat mindig szakszervizben végeztesse. A készülék szétszerelése hozzá nem értő ember által a készülék meghibásodásához vagy súlyos, akár halálos kimenetelű balesetehez vezethet.
- A készüléket ne használja az útmutatóban nem közölt egyéb célokra.
Műszaki jellemzők

Névleges feszültség: 230V~
Névleges frekvencia: 50Hz
Névleges teljesítmény: 25W
Környezetvédelmi tudnivalók
Információk az elektromos berendezések
megsemmisítéséről
A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás
után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a készüléket ne
dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és a
környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt
gyűjtőhelyeken.
A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat.
További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy az
illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után.
Az elemeket soha ne a háztartási szemétgyújtőbe dobja, hanem adja le a megfelelő gyűjtőhelyeken.
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Szerviz

Ha a vásárlás után a termék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban
leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és mindennemű
sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét veszti.
A garancia nem vonatkozik

- a természetes alkatrészkopás következtében keletkezett meghibásodásokra
- külső tényezők okozta meghibásodásokra (pl. időjárás hatása, por, gondatlanság stb.)
- a termék leesése, ütése vagy egyéb mechanikus sérülés következtében keletkezett meghibásodásokra.
- túlterhelés, nem megfelelő pótalkatrészek és tartozékok használata, helytelen
használat és hasonló körülmények során fellépő hibákra.
A reklamációra visszaküldött termékek esetében, a nem megfelelően biztosított
szállítás során keletkezett meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.
A forgalmazó fenntartja a jogot a használati útmutató megváltoztatására és nem
vállal felelősséget a nyomdai hibákért.
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