
CZ 1 
Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je sou-
částí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte 
jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli 
znovu kdykoliv přečíst!

Před prvním použitím si přečtěte tento návod.

Všeobecné bezpečnostní pokyny
1. Před zprovozněním tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tento návod. 
2. Tento přístroj je vhodný pouze pro nekomerční, domácí použití. 
3. Pokud přístroj nepoužíváte, při výměně příslušenství a při čištění vždy přístroj vypojte ze zásuvky. 
4. Přístroj udržujte mimo dosah dětí, zabráníte tak vzniku zranění. Ujistěte se, že přívodní kabel není poškozený. 
5. Přístroj i přívodní kabel pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k jeho poškození. Pokud došlo k poškození přístroje 
či kabelu, přístroj nepoužívejte. 
6. Přístroj se nepokoušejte sami opravit, obraťte se na autorizované servisní středisko. 
7. Přístroj a přívodní kabel držte mimo dosah zdrojů tepla, přímého slunečního svitu, vlhkosti
  a vyvarujte se dotyku s ostrými hranami. 
8. Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte ho. To platí i v případě pouze krátkého užívání. 
9. Používejte pouze originální příslušenství. 
10. Nepoužívejte v exteriéru. 
11. Přístroj nesmí přijít do kontaktu s vodou a vlhkostí. Nedotýkejte se přístroje s mokrýma rukama. 
12. Pokud přijde přístroj do kontaktu s vodou, okamžitě jej vypojte ze zásuvky. 
13. Přístroj používejte pouze k účelům, ke kterým byl vyroben.

Ostatní bezpečnostní pokyny
1. Přístroj nepoužívejte v úrovni očí a v blízkosti jiných citlivých částí těla. 
2. Přístroj nepoužívejte pod pokrývkou ani na jiném špatně větraném místě.
3. Přístroj nepožívejte na podrážděnou nebo poraněnou pokožku, v případě pochyb 
  jeho použití konzultujte s lékařem.

Přehled částí
1. přepínač funkcí  
2. masážní hlavice s infra světlem 
3. nástavec kartáčový – pro intenzivní masáž  se stimulujícím účinkem
4. nástavce s velkými hrbolky – pro hlubokou masáž po fyzické námaze
5. nástavec s malými hrbolky - intenzivní masáž k uvolnění
  napětí a bolesti svalů
6. plochý nástavec  – na jemnou masáž obličeje

Použití
1. Zapojte zástrčku do zásuvky.
2. Přepínač funkcí nastavte do požadované polohy, případně nasaďte nástavec 
2. Přístroj používejte pouze po dobu 20 minut. Poté nechte přístroj po dobu 20 minut vychladnout. 

MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ S IČ OHŘEVEM
model: WP-A809C
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CZ 2 
Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

Přepínač funkcí  
0. vypnuto 
1. masáž 
2. infra světlo 
3. masáž s infra světlem
Přepínačem nastavte režim. Před použitím infra světla vyzkoušejte teplotu hlavice. 
 
Příslušenství (masážní nástavce): 
V případě potřeby nasaďte příslušenství (požadovaný masážní nástavec) na hlavici.
a) nástavec kartáčový – pro intenzivní masáž  se stimulujícím účinkem
b) nástavce s velkými hrbolky – pro hlubokou masáž po fyzické námaze
c) nástavec s malými hrbolky - intenzivní masáž k uvolnění napětí a bolesti svalů
d) plochý nástavec  – na jemnou masáž obličeje

Čištění 
Před čištěním vždy vypojte ze zásuvky. Tělo přístroje očistěte mírně navlhčeným hadrem a poté vytřete do sucha. 
Nepoužívejte žádné chemické a abrasivní čistící prostředky.

Technické údaje:
Příkon: 13W
Napětí: 220-240V (50/60Hz)

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických 
zařízení.
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo 
v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, pro-
dukt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem 
správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených 
sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní 
zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativ-
ních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což 
by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. 
Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo 
nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci to-
hoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními 
předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte 
na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli 
závadu, kontaktujte servisní oddělení.
Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přilo-
ženém návodu k použití. Na reklamaci
nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili 
či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
-  na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku 

v důsledku jeho používání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou 

výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících 
běžnému opotřebení... )

-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatic-
kými podmínkami, prašností, nevhodným použitím 
apod.)

-  na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, 
nárazu, úderu do něj apod.

-  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetí-
žením, použitím nesprávných dílů, nevhodného 
příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny 
v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. 
Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v zá-
vislosti na modelu.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabez-
pečeny proti mechanickému poškození při přepravě 
nese riziko případné škody výhradně majitel.
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