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PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽITÍM. ODLOŽTE 
SI TYTO POKYNY PRO POUŽITÍ V BUDOUCNOSTI.

Důležité bezpečnostní pokyny
PŘI POUŽITÍ ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJŮ, ZEJMÉNA 
V BLÍZKOSTI DĚTÍ, MUSÍTE DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY, VČETNĚ NÁSLEDUJÍCÍCH:
•  VŽDY odpojte spotřebič od elektrické sítě ihned po použití a před 

čištěním. K vypnutí otočte všechny ovladače do vypnuté pozice, poté 
odpojte přívodní kabel.

•  NIKDY nenechávejte spotřebič bez dohledu, pokud je připojený k 
elektrické síti. Pokud jej nepoužíváte, nebo před nasazením nástavců 
jej odpojte od sítě. 

• Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby s 
omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo 
bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem 
nebo byly poučeny o správném použití spotřebiče a porozuměly 
možným rizikům. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a 
údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.

•  NESAHEJTE na spotřebič, který padnul do vody nebo jiných tekutin. 
Odpojte od elektrické sítě. Udržujte suchý – NEPOUŽÍVEJTE ve 
vlhkém prostředí.

•  NIKDY nevkládejte kovové předměty do  přístroje.
•  Použijte tento přístroj podle pokynů v tomto návodu. NEPOUŽÍVEJTE 

nástavce nedoporučené HoMedics.
•  NIKDY nepoužívejte poškozený přístroj, pokud má poškozený 

přívodní kabel, zástrčku, nebo nefunguje správně, nebo po pádu. 
Odneste jej do HoMedics servisního střediska ke kontrole.

•  Udržujte přívodní kabel mimo horkých ploch.
•  Prodloužené použití může vést k nadměrnému zahřívání přístroje 

a zkrácení životnosti. Pokud se tak stane, přestaňte jej používat a 
nechte jej vychladnout.

•  NIKDY nevkládejte žádné předměty do otvorů.
•  NEPOUŽÍVEJTE přístroj na místech, kde se používají spreje.
•  NEPOUŽÍVEJTE přístroj pod přikrývkou nebo polštářem. Nadměrné 

zahřátí může způsobit požár, nebo úraz.
• NEPŘENÁŠEJTE přístroj za přívodní kabel.
•  NEPOUŽÍVEJTE přístroj venku.
• NESTLAČUJTE. Zabraňte ostrým ohybům.
•  Tento přístroj vyžaduje 220-240 V střídavé napájení.



•  NEPOKOUŠEJTE se přístroj opravovat. Odneste jej do 
autorizovaného servisního střediska.

•  NESEDEJTE si na zadní stranu přístroje. Přístroj lze používat k 
masáži zad po upevnění na židli se zády ve vertikální pozici.

•  Nikdy neblokujte větrací otvory, nestavte jej na měkký podklad, jako je 
postel. Udržujte větrací otvory čisté.

• Neumísťujte ani neskladujte přístroj na místech, kde může padnout do 
vody. Neponořujte jej do vody ani jiných tekutin.

•  Nedodržení výše uvedených pokynů může způsobit požár nebo 
zranění.

• V případě nesprávného použití může dojít k popálení.
• Během provozu přístroje se nedotýkejte masážního mechanismu jinou 

částí těla, kromě zad.

Bezpečnostní upozornění:
PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO ČÁST PŘED POUŽITÍM 
PŘÍSTROJE.
•  Pokud máte obavy o vaše zdraví, konzultujte použití přístroje s 

doktorem.
•  Osoby s kardiostimulátorem a těhotné ženy musí konzultovat použití 

přístroje s doktorem. Nedoporučujeme použití diabetiky.
•  NEPOUŽÍVEJTE u batolat, invalidních nebo spících osob. 

NEPOUŽÍVEJTE na choulostivou pokožku nebo na osoby se špatnou 
cirkulací krve.

•  Tento přístroj NESMÍ používat osoby s psychickými poruchami, které 
mají omezenou schopnost ovládat přístroj nebo které mají senzorické 
potíže ve spodní části těla.

•  NIKDY nepoužívejte přímo na oteklé nebo podrážděné oblasti kůže.
•  Pokud se necítíte dobře při masáži, ihned přestaňte přístroj používat a 

kontaktujte doktora.
•  Toto je neprofesionální přístroj, navržený pro osobní použití a k 

uvolnění svalstva. NEPOUŽÍVEJTE jako náhradu léčby.
•  NEPOUŽÍVEJTE před spaním. Masáž má stimulující efekt a může 

opozdit spánek.
•  Nepoužívejte déle než doporučenou dobu.
•  Nedoporučujeme použití na dřevěném povrchu, neboť zip může 

poškodit dřevo. Zvyšte pozornost při použití na čalouněném nábytku.
•  Zvyšte pozornost při použití ohřevu. Pokud máte pocit nadměrné 

teploty, vypněte přístroj a kontaktujte servisní středisko HoMedics.



• Vůči sedlu vyvíjejte pouze přiměřený tlak, abyste zabránili zranění.
•  Účinek masáže můžete zmírnit vložením ručníku mezi tělo a masážní 

přístroj.
• Přístroj je vybaven ohřevným povrchem. Osoby citlivé na teplo musí 

při použití přístroje zvýšit pozornost.
•  Nedoporučujeme používat na koženém nábytku.
•  Držte vlasy, oděvy a šperky mimo masážní mechanismus a veškeré 

pohyblivé části přístroje.

Poznámka:
Pro vaši bezpečnost je tento výrobek vybaven tlakovým spínačem k 
ovládání funkce ohřevu. Ohřev se neaktivuje, dokud není vyvinut tlak 
na tento spínač, umístěný na zadním sedacím polštáři přístroje. Po 
uvolnění tlaku se ohřev vypne. Po aplikování tlaku počkejte 5-10 minut, 
než ucítíte maximální teplo.

Popis WEEE
Toto označení znamená, že přístroj nelze likvidovat společně s 
běžným domovním odpadem. Abyste zabránili možnému 
negativnímu vlivu na lidské zdraví nebo životní prostředí, zajistěte 

správnou recyklaci přístroje. Pro podrobnější informace o recyklaci 
kontaktujte místní středisko, nebo prodejnu, kde jste přístroj zakoupili. 
Zajistí správnou recyklaci přístroje. 



Popis přístroje

Uklidňující teplo
Stisknutím aktivujete/deaktivujete.

Intenzita masáže
Jedním stisknutím aktivujete LOW 
(nízkou) a opětovným stisknutím 
HIGH (vysokou) intenzitu masáže.

Zapnutí/vypnutí
Jedním stisknutím zapnete a 
opětovným stisknutím vypnete 
masáž.

Napájecí adaptéry
Tento přístroj je napájen vlastním 
220-240 V adaptérem a 12 V DC 
adaptérem do auta (konektor pro 
zapalovač). Oba jsou součástí 
dodávky.

Vibrační masážní motory

Ohřev

Integrované ovládání

Tlakový 
spínač

POZNÁMKA
• Při zvolení funkce masáže s 

ohřevem nastane mírné snížení 
intenzity masáže. Je to zcela 
normální a nepředstavuje závadu.

• Nepoužívejte přístroj déle než 15 
minut najednou.

• Funkce masáže a ohřevu funguje 
pouze po aktivací tlakového 
spínače, když si na něj sednete.



Pokyny k použití
Použití doma a v kanceláři
Připojte adaptér k 220-240 V síťové zásuvce a další konektor ke 
vstupnímu konektoru na boční straně polštáře. Masážní přístroj 
upevněte k židli pro pohodlnou masáž při čtení nebo při práci.

Použití v autě
Jednoduše připojte 12 V adaptér do auta ke konektoru zapalovače a 
druhý konec k vstupnímu konektoru na boční straně polštáře. Navlečte 
upevňující pásy přes sedadlo v autě pro uvolňující masáž během řízení.

Systém upevnění
Tento masážní přístroj obsahuje jedinečný upevňovací systém, který 
vám jej umožňuje připevnit k téměř jakékoliv židli nebo sedadlu v autě. 
Umístěte přístroj na sedadlo a přilepte elastické pásy pevně kolem 
opěradla. Masážní přístroj se nepohne ani nesesune. 

Údržba:
Skladování
Uložte přístroj do krabice na bezpečné, suché místo. Vyhněte se 
kontaktu s ostrými předměty, které mohou poškodit látkový povrch. 
Abyste zabránili poškození, nenavíjejte přívodní kabel kolem přístroje. 
NEPŘENÁŠEJTE přístroj za přívodní kabel.

Čištění
Odpojte přístroj od elektrické sítě a nechte jej vychladnout. Čistěte 
pouze jemnou, mírně navlhčenou hubkou.
•  Neponořujte přístroj do tekutiny.
•  Nikdy nepoužívejte drsné čističe, kartáče, leštidla na sklo/nábytek, 

ředidlo, apod.
• Masážní přístroj se nepokoušejte opravovat. Uvnitř se nenacházejí 

vámi opravitelné části. Za účelem opravy jej odešlete do servisního 
střediska HoMedics.

Dovozce do ČR: DSI Czech, spol. s.r.o.,
Pernerova 35a, 186 00 Praha 8 - Karlin

Servisní středisko: DSI Slovakia spol. s r.o.,
Južná trieda 117, 040 01 Košice, SR



Informace pro užívatele k likvidaci elektrických 
a elektronických zařízení (domácnosti)

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a 
elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou 
přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi 
ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, čož by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího 
sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny 
pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého 
prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od 
místních úřadů nebo od svého prodejce.


