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CZ
MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ CHODIDEL  

S VYHŘÍVÁNÍM SHIATSU
Model : MD-00091

Návod k používání
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, 
kterou jste projevil nákupem tohoto výrobku. 
Důkladně si přečtěte tyto pokyny k použití  
a uchovejte je pro další použití.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
Při používání tohoto nebo jakéhokoliv elek-
trického spotřebiče by měla být vždy dodr-
žena základní bezpečnostní opatření obecně 
platná pro provoz elektrických přístrojů. Pou-
žívejte pouze tak, jak je popsáno v této uživa-
telské příručce.
Přístroj nepoužívejte venku, je určen pouze 
pro domácí použití. Není určen pro komerční 
využití. Nepoužívejte přístroj v koupelnách 
nebo jiných vlhkých prostředích, v blízkosti 
krbů nebo v blízkosti jiných tepelných zdrojů.
Přístroj pracuje se síťovým připojením  
230 V / 50 Hz. Pokud přístroj nepoužíváte, vždy 
jej odpojte od elektrické sítě. Nikdy nepouží-
vejte přístroj, pokud je zástrčka nebo napájecí 
kabel poškozený. Poškozený napájecí kabel 
by měl vyměnit pouze kvalifikovaný servisní 
personál.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k zvedání, 
přenášení, tažení, tahání nebo zdvihání výrob-
ku. Kabel netahejte přes ostré rohy a hrany ani 
kolem nich. Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuv-
ky tak, že ji uchopíte za zástrčku a opatrně ji 
vytáhnete. Nikdy netahejte za samotný kabel, 
abyste jej vytáhli ze zásuvky.

POPIS ČÁSTÍ 

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE
Přístroj je vybaven jediným ovládacím tlačít-
kem �, který jej ovládá následovně:
1. stisk = spustí se masáž bez infra ohřevu
2. stisk = spustí se masáž s infra ohřevem
3. stisk = přístroj se vypne
Pozn.: přístroj je vybaven funkcí AUTO STOP, 
tzn., že po cca 15 minutách provozu se auto-
maticky vypne. Znovu jej můžete spustit stis-
kem ovládacího tlačítka. �

ÚDRŽBA
Povrch přístroje čistěte suchým jemným 
hadříkem. V případě potřeby můžete hadřík 
mírně navlhčit v mýdlovém roztoku. Nepouží-
vejte chemické a abrasivní čisticí prostředky.

Základní technické parametry:
- síťové připojení: ............ 230 V / 50 Hz
- adaptér: ........................... 12 V / 3 A
- příkon: .............................. 36 W
- funkce AUTO STOP: ..... po 15 min.

Masážní hlavice

Tělo přístroje

Vypínač ON/OFF
Přepínač režimu

Napájecí kabel  
s adaptérem

Úchopy pro přenášení

Protiskluzové nohy



CZ -2-                  Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronic-
kých zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v 
okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, 
produkt nevhazujte do domovního odpadu. 
Za účelem správné likvidace výrobku jej ode-
vzdejte na určených sběrných místech, kde 
budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cen-
né přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na život-
ní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být 
důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další 
podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu 
nebo nejbližšího sběrného místa. Při nespráv-
né likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být 
v souladu s národními předpisy uděleny po-
kuty.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte ja-
koukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. 
Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedený-
mi v přiloženém návodu k použití. Na rekla-
maci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek 
pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými 
v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
-  na přirozené opotřebení funkčních častí vý-

robku v důsledku jeho běžného užívání
-  na servisní zásahy související se standardní 

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

-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. 
klimatickými podmínkami, prašností, ne-
vhodným použitím apod.)

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

-  na škody vzniklé neodborným zacházením 
nebo použitím výrobku v rozporu s návodem 
k obsluze, přetížením, použitím nesprávných 
nebo neoriginálních dílů, při použití nevhod-
ného nebo neoriginálního příslušenství či 
nevhodných nástrojů apod.

-  na škody vzniklé použitím neoriginálních 
adaptérů nebo na použití originálního adap-

téru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet 
vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho 
výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně 
zabezpečeny proti mechanickému poškození 
při přepravě nese riziko případné škody vý-
hradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo 
na připadne změny v návodu k použití a neru-
čí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis 
se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na 
modelu.


