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< relaxmyway
Alapítása, a 2000. év óta a Casada név az értékes termékeket jelenti a wellness és fitnesz területén.
Ma a Casada-készülékek világszerte 37 országban kaphatók. Folyamatos továbbfejlesztéssel, ös�szetéveszthetetlen formatervezéssel és az életminőségre javítására vonatkozó erős irányultsággal a
Casadatermékek ugyanannyira kitűnnek, mint a megbízható és kiváló minőségükkel.
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Gratulálunk!
E masszázseszköz megvásárlásával Ön bizonyította egészségtudatosságát.
Hogy e készülék előnyeit hosszú ideig élvezhesse, kérjük, a biztonsági tájékoztatást figyelmesen
olvassa el és vegye azt figyelembe.
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Biztonsági tájékoztatások
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Mielőtt a masszázseszközt üzembe helyezné, kérjük, olvassa el nagyon gondosan a következő tájékoztatásokat, hogy a kifogástalan funkció és az optimális működésmód biztosított
legyen. Kérjük, őrizze meg ezt a kezelési útmutatót!
• Ez a masszázseszköz megfelel a technika elismert szabályainak és az aktuális biztonsági rendelkezéseknek.
• A
 készülék karbantartást nem igényel. Az esetlegesen szükséges javítást csak engedélyezett szakember
végezheti. A szakszerűtlen használat és a nem engedélyezett javítás biztonsági okokból tilos és garanciavesztéshez vezet.
• A hálózati csatlakozót soha ne érintse nedves kézzel.
• K
 érjük, ügyeljenek arra, hogy a készülék ne érintkezzen vízzel, magas hőmérséklettel vagy közvetlen
napsugárzással.
• H
 a a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból, hogy a rövidzárlat veszélyét elkerülje.
• N
 e használjon sérült dugót, kábelt vagy laza foglalatot. Ha a dugó vagy a kábel sérült, azt a gyártónak, a
szerviz-képviselőnek vagy képzett személyzetnek kell kicserélnie. Működési hiba esetén kérjük, azonnal
szakítsa meg az összeköttetést az áramellátással. A rendeltetéssel ellentétes vagy helytelen használat
kizárja a károkért viselt felelősséget.
• Az izomzat és az idegek túlzott ingerlésének elkerülésére a javasolt, 30 perces masszázsidőt ne lépjék túl.
• Soha ne használjon hegyes vagy éles tárgyakat.
• M
 inden masszázzsal – a kézi masszázzsal is – fel kell hagyni, ha Ön várandós 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. Fogyatékosság és fájdalom
kezelése esetén javasolt az orvossal történő egyeztetés.
• A készüléket autózás közben nem szabad használni.
• H
 a Ön elektromos segédeszközöktől, mint pl. szívritmus-szabályzó, függ, akkor mindenképp a masszázs
előtt kérje az orvos tanácsát.

Szállítási terjedelem
• Twist2Go
• Hálózati adapter
• 12 V-os autóadapter

Üzembe helyezés
Az üzembe helyezés előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a hálózati digón megadott feszültséggel. Ha még nem történt meg, kösse össze a hálózati kábelt a masszázskészülékkel,
majd csatlakoztassa a hálózati dugót a
konnektorba.
Az autóadapterrel a Twist2Go utazás közben is használható (de nem vezetés közben!). Az autóadaptert
egyszerűen csatlakoztassa a szivargyújtóba.

Műszaki adatok
Méretek:

35 x 23 x 15 cm

Súly:

1,8 kg

Feszültség adapter:
Bemenet:
Kimenet:

100 -240 V ~ 50/60 Hz, 1 A
14 V 1700 mA

Feszültség készülék:

Elem: lítium akku 11.1V/2200 mAh

Névleges teljesítmény:

24 Watt

Működési idő:

15 perc

Tanúsítvány:

Jellemzők
GYÚRÁS
A GYÚRÁS során a bőrt és az izmokat hüvelykujjal és mutatóujjal vagy két kézzel markolás�szák és gyúrják. Ezt a masszázstechnikát elsősorban az izommerevség lazítására használják.

KÁBEL NÉLKÜL
Kábel nélküli masszírozó készülék.

HÜVELYKUJJ NYOMÁS
A kerek masszírozó fejek, amelyek a hüvelykujj begyét utánozzák, természetes mas�százsérzetet biztosítanak.

MŰSZAKI ADATOK / JELLEMZŐK

HŐ
Mélyreható és hőkisugárzó funkció, amely mellett tökéletesen ki lehet kapcsolódni. A
mélyre hatás révén ez a funkció különösen jótékony hatású izomfeszültség esetén.
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Kiegészítő tartozékok
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A kiegészítő aktív szalagok a Twist2Go célirányos elhelyezésére szolgálnak, a test kívánt részének lazítására.
Ezek egyszerűen a készülékre rögzíthetők és ismét eltávolíthatók. Határozza meg a nyomást, a hatékonyságot
és élvezze a Twist2Go hatását, megtámasztási lehetőségtől függetlenül.

Kezelőmező
[1] On / Off
A kneading/shiatsu (gyúrás) funkció, valamint a melegítő funkció egyidejűleg aktiválódik (2mp.). A gomb ismételt megnyomásával kikapcsolódik a melegítő funkció. A Twist2Go készülék teljes kikapcsolásához
nyomja meg és tartsa kicsit tovább lenyomva ezt a gombot.

[1]

Hibakeresés
Hibajelenség

Hibaelhárítás

A készülék az áramhálózatra van csatlakoztatva, de sem a készülék, sem a kezelőmező
nem működik.

• 	Ellenőrizze az összeköttetést az adapterrel.
• 	Túl hosszú használat esetén a készülék
túlmelegedhet, ezért kapcsolja ki és hagyja
30-50 percig hűlni.

Tárolás / Ápolás
Rendszeres ápolással növelhető a Twist2Go készülék élettartama, és ugyanakkor biztosítja a biztonságos
működést.
1. Ajánlott tárolás: száraz, pormentes helyen.
2. Ne hagyjon folyadékokat és nyílt lángot a Twist2Go készülék közelében.
3. A készüléket csak száraz, puha törlőkendővel tisztítsa.
4. Ha már nem használja a Twist2Go készüléket, válassza le az áramhálózatról.

EU-megfelelőségi nyilatkozat
Megfelel a EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU. európai irányelveknek.

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 visszaélésszerű alkalmazása 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.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.com
www.casada.com
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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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Garancia rendelkezések
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