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Ön e masszázskészülék megvásárlásával tanújelét adta egészségtudatosságának.
Annak érdekében, hogy a készülék előnyeit sokáig élvezhesse, kérjük, figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat és tartsa be azokat!
Sok örömöt kívánunk Reflexomed II készüléke használata során.
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Biztonsági utasítások
Mielőtt a masszírozó készüléket üzembe helyezi, a kifogástalan funkció és az optimális működés biztosítása érdekében, figyelmesen olvassa el a következő utasításokat. Kérjük, őrizze meg
a kezelési útmutatót!
• E z a masszírozó készülék megfelel a technika elfogadott alapelveinek és az aktuális biztonsági előírásoknak.
• A
 készülék nem igényel karbantartást. Az esetlegesen szükséges javítást csak engedélyezett szakember
végezheti. A szakszerűtlen használat és a nem engedélyezett javítás biztonsági okokból tilos és a garancia is érvényét veszti.

Technikai adatok
Méretek:		

48,1 x 40,2 x 24,8 cm

Súly:		

8,5 kg

Feszültség:		

Bemenet AC 220-240 V ~ 50|60 Hz

Névleges teljesítmény:

65 Watt

Menetidő:		

10 perc

Tanusítványok:		

• A hálózati csatlakozót soha ne érintse meg nedves kézzel.
• K
 érjük, ügyeljen arra, hogy a készülék ne érintkezzen vízzel, magas hőmérséklettel vagy közvetlen napsugárzással.

B
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• N
 e használjon sérült csatlakozót, kábelt vagy laza foglalatot. Ha a csatlakozó vagy a kábel sérült, cseréltesse ki a gyártóval, a szerviz-képviselővel vagy képzett szakemberrel. Működési hiba esetén, kérjük,
azonnal szakítsa meg az összeköttetést az áramellátással. A nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból eredő károkért nem vállalunk felelősséget.
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• A
 z izomzat és az idegek túlzott ingerlésének elkerülése érdekében, ne lépje túl a javasolt 30 perces
masszázsidőt.

D

STRONG

PANTONE

MIDDLE

PANTONE 3
60% 光

LOGO,镜面
PANTONE 8

• Soha ne használjon hegyes vagy éles tárgyakat.
• T ilos a masszírozás, ha Ön terhes és/vagy a következő panaszok valamelyike vagy akár több is fennáll a
masszírozott területen: friss sérülés, trombózisos megbetegedések, bármilyen jellegű gyulladások vagy
duzzanatok, valamint rák. Testi fogyatékosság és betegség kezelése esetén javasoljuk, hogy kérje ki
orvosa tanácsát.
• H
 a Ön elektromos segédeszközzel, például szívritmus-szabályzóval rendelkezik, akkor a masszázs előtt
feltétlenül kérjen orvosi tanácsot.
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A távirányító tartója
Lábüregek
Szövet betétek
Távirányító

Üzembe helyezés
A csomag tartalma
• ReflexoMed II lábmasszírozó készülék
• Távirányító
• Szövet betétek

符

WEAK

Üzembe helyezés előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készüléken megadott
feszültség értékekkel. Ha még nem történt meg, csatlakoztassa a hálózati vezetéket az elektromos dugaljhoz.

T EC HN I K AI ADATOK | ÜZEMBE HELYEZÉS

B IZ TON SÁGI UTASÍTÁS O K | A C SO MAG TAR TALMA

• H
 a a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati kábelt az aljzatból annak érdekében,
hogy elkerülje a rövidzárlat veszélyét.

键鼓
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Távirányító
PAUSE

Különlegességek

GOMB

FUNKCIÓ

ON|OFF

Nyomja meg az ON/OFF gombot a készülék bekapcsolásához. A készülék standard RELIEF üzemmódban, a legalacsonyabb légnyomással (WEAK) indul el.

ON/OFF

MODE

SZÜNET

PANTONE
C gombot, ha
Használat során
nyomja meg429
a SZÜNET

LÉGNYOMÁS

3 erősségi fokozat: GYENGE | KÖZEPES | ERŐS

MÓDOZAT

Mialatt a készülék üzemel, meg tudja változtatni a
符módozat
80% a 光
Módozatokat. A standard
RELIEF mód.
不 光kérjük nyomja
A VIGOR vagy ZONE használatához,
meg a megfelelő gombot a távirányítón.

minden funkciót szüneteltetni szeretne.

RELIEF

ZONE

VIGOR

Air
Pressure

PANTONE 433 C

TALP REFLEX ZÓNÁK
A talpreflexzóna masszázs regenerálja a talp izomzatát és harmonizálóan hat a szervezet
majdnem minden szervére.

LÁBGÖRGŐK
Delux lábmasszázs – ezeket az egyedülálló lábgörgőket otthon bármikor élvezheti.

WHITE

PANTONE 185 C

WEAK

STRONG

LÉGNYOMÁS
A felfújódó és elernyedő légpárnák pumpáló hatást okoznak, amik természetes izomreflexeket váltanak ki.

PANTONE 342C
60% 光

MIDDLE

AUTOMATA
A speciálisan kifejlesztett automata programok a különböző masszázstechnikák széles palettáját kínálják.

AKUPRESSZÚRÁS PONTOK
A bokán található döntő fontosságú akupresszúrás pontokat is masszírozza.
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3D MASSZÁZS
Ezen új technika során a masszázsrobot nem csak fel és le mozog, hanem előre és hátra is.

键鼓

Felszereltség | Funkciók
FUNKCIÓ

Leírás

RELIEF

Az A RELIEF módozat ellazulást | megkönnyebbülést jelent.

VIGOR

A B VIGOR módozat erősséget jelent. Ebben a módozatban megnő a
sebesség és a légnyomás valamivel erősebb lesz. A légnyomás intenzitása
manuálisan szabályozható.

ZONE

ZONE módozatban a masszázs bizonyos ideig a egy adott részére koncentrál.
A légnyomás intenzitása manuálisan szabályozható.

LÁBGÖRGŐK

LÉGNYOMÁS

KÜLÖNLEGESSÉGEK

TÁVIRÁNYÍTÓ | FELSZERELTSÉG | FUNKCIÓK

LOGO,镜面银

Az automata masszázs 10 percig
tart. A 877C
masszázskészülék ezen idő
PANTONE
lejárta után automatikusan kikapcsol, annak érdekében, hogy egy
esetleges túlmelegedést megakadályozzon. Minden használat után
húzza ki a hálózati csatlakozót a fali dugaljból.
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Talp reflex zónák

Talp reflex zónák

A tapl reflexzóna masszázsnak az az előnye a teljes testmasszázzsal szemben, hogy a talpon a különböző
szerveink kb. 72.000 idegvégződése található. A célzottan végzett masszázs a szervezetet pozitívan befolyásolja és növeli a jó közérzetet.
A talp reflexzónák gondos masszírozása többek között élénkíti az anyagcserét és a vérkeringést, felgyorsítja az emésztést és támogatja a test öngyógyító folyamatait.
Minél többet foglalkozunk a lábaink vitalitásával, annál jobban érzi magát a testünk. A lábakat mikroredszerként kell értelmeznünk, amiben a teljes szervezetünk visszatükröződik és egyénileg gondoskodni
lehet róla.

Agyalapi mirigy
Garat
Orr
Nyak
Nyakcsigolya
Pajzsmirigy | Hörgők

Fej | Agy
Fogak | Homloküreg
Szem
Fül
Trapézizom
Vállak
Tüdő | Mell

Fogak | Homloküreg
Szem
Fül
Trapézizom
Vállak

Agyalapi mirigy
Garat
Orr
Nyak
Nyakcsigolya
Pajzsmirigy | Hörgők

Tüdő | Mell

Váll

Gyomor

Máj

Mellékvesék

Lép

Hasnyálmirigy
Patkóbél
Ágyékcsigolya

Csípő
Vastagbél
Vékonybél

Gyomor mögötti idegszövevény

Máj

Rekeszizom

Keresztcsont

Gyomor

Derék | Fenék

Csípő

Vese

Húgyhólyag

Váll

Könyök

Könyök

Húgyvezeték

Nyelőcső

Vese

TAL P RE FL EX ZÓNÁK

Kar

Rekeszizom

Kar

Epehólyag
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Szív

Gyomor mögötti idegszövevény

Végbél

Isia ideg
Térd

Mellékvesék
Hasnyálmirigy
Patkóbél

Vastagbél

Ágyékcsigolya

Vékonybél

Húgyvezeték

Vakbél

Húgyhólyag

> A lábak elhanyagolása az egész testre negatív hatást gyakorolhat.

Isia ideg

Keresztcsont

Térd

Derék | Fenék

> A test helytelen tartása izomfeszültségeket eredményezhet. Ezek pedig hátrányosan hatnak a gerincoszlopra és az idegpályákra és további testi panaszokat okoznak.
> Az alvászavarok és a hideg lábak legtöbbször a keringési zavarok következményei.
> A túl sok ülés és mozgáshiány duzzadt lábakat, izomgörcsöket és vértorlódást okozhatnak.
> Lássa el a lábait elégséges energiával, hogy az izomzatba ágyazott erek az egész testet ismét elláthassák vérrel.

TAL P RE FL EX ZÓNÁK

Fej | Agy

Nyelőcső
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EU Megfelelőségi nyilatkozat

HIBAJELENSÉG

HIBAELHÁRÍTÁS

A készülék az áramhálózatra van csatlakoztatva, mégsem működik.

1)	Ellenőrizze az összeköttetést az adapterrel.
2) Túl hosszú használat esetén a készülék
túlmelegedhet. Kapcsolja ki a készüléket
és hagyja 30-50 percig hűlni.

Tárolás | Tisztítás
Rendszeres ápolással növelhető az Ön masszázskészülékének az élettartama, és ugyanakkor biztosítja
a biztonságos működést.
1. Ajánlott tárolás: száraz, pormentes helyen.
2. Ne hagyjon folyadékot és nyílt lángot a készülék közelében.
3. A készüléket csak száraz, puha törlőkendővel tisztítsa.

H I BAK ERES ÉS | TÁR O LÁ S | TIS ZTÍ TÁ S

4. Amikor nem használja a készüléket, mindig válassza le az elektromos hálózatról.
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Megfelel a 2014/30/EU európai irányelveknek.

Garancia rendelkezések
A kereskedő a túloldalon leírt termékre a törvényben előírt jótállási (garancia) időt biztosítja. A garancia a
vásárlás dátumától érvényes. A vásárlás dátuma a vásárlási bizonylattal igazolható.
A kereskedő a Németországban nyilvántartásba vett termékeket, melyeknél hibát állapítottak meg, ingyen javítja vagy cseréli. Ez nem vonatkozik a kopó alkatrészekre, például az anyagfedésekre. A garanciaigény feltétele a hibás készülék és a vásárlási bizonylat beküldése a garanciaidő lejárta előtt.
A garanciaigény érvényét veszti, ha a hibáról kiderül, hogy pl. külső behatás vagy nem a gyártó vagy
hivatalos szerződéses kereskedő által végzett javítás vagy módosítás okozta.
Az eladó által biztosított garancia a termék javítására, illetve cseréjére vonatkozik. E garancia keretében
a gyártó, illetve az eladó nem vállal további felelősséget és nem felel olyan károkért, melyeket a használati utasítás figyelmen kívül hagyása és/vagy a termék nem rendeltetésszerű használata okozott.
Ha a gyártónál a termék vizsgálatakor kiderül, hogy a garanciális követelés egy, a garanciában nem szereplő hibára vonatkozik vagy a garanciadő lejárt, az ellenőrzés és javítás költségeit az ügyfélnek kell
viselnie.
Jogi tudnivalo: A tartalmak egyike sem kepez gyogyaszati kijelentest. Betegsegek es mas testi zavarok
diagnozisa es terapiaja orvosi, termeszetgyogyaszi vagy terapeuta altali kezelest tesznek szuksegesse.
Az adatok kizarolag informativ jellegűek es nem potolhatjak az orvosi kezelest. Minden felhasznalo
koteles gondos ellenőrzes es adott esetben egy specialistaval tortenő konzultacio utan megallapitani,
hogy az alkalmazas előnyos-e a konkret esetben. Minden alkalmazas vagy terapia a felhasznalo
felelőssegere tortenik. Tartozkodunk barmilyen gyogyaszati kijelentesektől vagy igeretektől.
Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.com | www.casada.com
Casada Hungary Kft
7622 Pécs, Siklósi u. 22.
Telefon: (+36) 72/551-781
Fax:
(+36) 72/551-556
office@casada.hu | www.casada.hu
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A képek és szövegek a Casada International GmbH szerzői jogvédelme alatt állnak, és azokat kifejezett
jóváhagyás nélkül nem szabad felhasználni.
Copyright © 2018 CASADA International GmbH.
Minden jog fenntartva.
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Hibakeresés
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