
RELAX MAX

VIBRAČNÝ MASÁŽNY PRÍSTROJ

Návod na používanie
Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a zakúpenie tohto produktu. Veríme, 
že budete s používaním prístroja RELAX MAX veľmi spokojní.

Aby Vám prístroj slúžil čo najlepšie a bezpečne, prečítajte si pozorne tento návod 
skôr, než ho začnete používať. Návod si uschovajte aj pre prípadnú neskoršiu 
potrebu.

Popis častí

Masážny nadstavec

1 - Ochranný nadstavec zo sieťoviny
2 - Pilníkový nadstavec
3 - Plochý nadstavec
4 - Guličkový nadstavec
5 - Zvlnený nadstavec
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Otočný gombík 
- na zapnutie prístroja a 
reguláciu intenzity ma-
sáže (rýchlosti otáčania 
nadstavca)

Rukoväť - pohodlná, 
s protisklzovou pogumo-
vanou úpravou

1. 2. 3. 4. 5.



Účel používania 
Vibračný masážny prístroj RELAX MAX obsahuje 5 účinných nadstavcov:
1) PLOCHÝ NADSTAVEC: pre masáž a uvoľnenie svalstva šije, ramien a chrbta
2)  ZVLNENÝ NADSTAVEC: pre masáž celého tela, tvar nadstavca so štyrmi vlnkami 

pomáha pri boji s tukom
3)  GULIČKOVÝ NADSTAVEC: s 8 otočnými guličkami, nadstavec je určený pre 

hĺbkovú masáž a boj proti celulitíde. Pre zdokonalenie účinku odporúčame po-
užívať so zoštíhľujúcimi gélmi a krémami. Dá sa použiť aj s esenciálními olejmi. 
Používané gély, krémy a oleje sa zároveň lepšie vstrebajú do pokožky 
a účinné zložky budú lepšie pôsobiť a vyživovať pokožku.

4)  PILNÍKOVÝ NADSTAVEC: pre odstránenie odumretej pokožky na nohách. 
5)  Ďalej je súčasťou prístroja prídavný ochranný NADSTAVEC ZO SIEŤOVINY: pre 

Vaše bezpečie, chráni vlasy pred namotaním na prístroj.

RELAX MAX odporúčame používať všetkým, ktorí hľadajú cestu k zdokonaleniu 
a tvarovaniu postavy, zlepšeniu zdravia, uvoľneniu svalového napätia a celkovú 
relaxáciu tela i duše.

Inštrukcie k zostaveniu
Nadstavce pre masáž
-  Pokiaľ budete prístroj používať v blízkosti vlasov, vždy používajte ochranný 

nadstavec zo sieťoviny!
- Ochranný nadstavec zo sieťoviny zabráni namotaniu vlasov na prístroj.
- Najprv nasaďte nadstavec určený pre masáž. 
- Potom nasaďte ochranný nadstavec zo sieťoviny.
- Pokiaľ tento postup nedodržíte, ochranný nadstavec zo sieťoviny nebude plniť 
svoj účel.

Nesprávne používanie masážneho prístroja spôsobí namotanie vlasov
Nadstavec pilníkový
- Pri použití tohto nadstavca ochrannú sieťku nenasadzujte.
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Inštrukcie k používaniu
1. Zapojte elektrickú zástrčku prístroja do elektrickej zásuvky. 
2.  Otočným gombíkom zapnite prístroj. Týmto otočným gombíkom zároveň 

regulujete rýchlosť otáčania hlavice, teda intenzitu masáže.
- Pre zvýšenie rýchlosti otáčajte v smere hodinových ručičiek.
- Pre zníženie rýchlosti otáčajte proti smeru hodinových ručičiek.
3. Po ukončení aplikácie vždy vypnite prístroj návratom otočného gombíka
do pôvodnej pozície (vypnutie rotácie hlavice) a vytiahnite zástrčku prístroja
z elektrickej zásuvky.
4. Nenechávajte prístroj zapnutý v elektrickej zásuvke, pokiaľ ho nepoužívate.

Upozornenie: Pred použitím sa uistite, že je ochranná sieťka správne nasadená.
Poznámka: Pri používaní nadstavca s pilníkom sa ochranná sieťka nenasadzuje.
Čistenie a údržba
Najprv sa uistite, že je zástrčka prístroja vytiahnutá z elektrickej zásuvky.
Nedvíhajte prístroj držaním za elektrický prívodný kábel.
Do prístroja sa nesmú dostať tekutiny.
Povrch prístroja utrite vlhkou handričkou.
Nečistite abrazívnymi čistidlami, povrch by sa mohol poškodiť a poškriabať.
Nečistite liehom, čistidlami obsahujícími alkohol a inými agresívnymi čistidlami.
Bezpečnostné inštrukcie
- Nepoužívajte prístroj na masáž brucha, pokiaľ ste tehotná.
-  Nie je vhodné vykonávať masáž ihneď po jedle. Obecne sa odporúča vyčkať

1,5 až 2 hodiny po hlavnom jedle.
-  Prístroj ukladajte mimo dosahu detí. Prístroj nie je detskou hračkou. Pri použí-

vaní prístroja sa uistite, že sú deti v bezpečnej vzdialenosti, aby nedošlo k ich 
zraneniu.

- Masáž jednotlivej časti tela by nemala trvať dlhšie než 15 minút.
- Prístroj nesmiete držať, pokiaľ máte vlhké či mokré ruky, 
-  Chráňte prístroj pred pôsobením vysokých teplôt. Neklaďte prístroj do blízkosti 

ohňa či iných zdrojov tepla.
- Nepoužívajte prístroj vonku, je určený na používanie vo vnútri.
- Prístroj nenechávajte v prevádzke bez dozoru.
- Chráňte prístroj pred vniknutím vody či iných tekutín.
-  Nikdy prístroj nepoužívajte v blízkosti vody obsiahnutej napr. v nádobách, 

umývadlách, vaniach, bazénoch a pod.!
-  Chráňte elektrický prívodný kábel pred poškodením (kábel nesmie viesť cez 

ostré hrany, byť priškripnutý vo dverách, nesmiete ho krútiť a pod.).
- Prístroj neťahajte a neprenášajte za prívodný kábel.
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- Neodpájajte prístroj ťahom za kábel. Pri odpájaní uchopte za zástrčku.
-  Pred vlastným pripojením prístroja do elektrickej zásuvky sa uistite, že hodnota 

napätia uvedená na typovom štítku prístroja je v súlade s hodnotou napätia 
vašej elektrickej napájacej siete.

-  Okamžite vytiahnite zástrčku prístroja z elektrickej zásuvky, pokiaľ prístroj 
funguje neobvykle, spadol vám na zem alebo sa do prístroja dostala voda či iná 
tekutina. Kontaktujte kvalifikovaný odborný servis.

-  Pokiaľ je prívodný elektrický kábel poškodený, prístroj nesmiete používať. Zaisti-
te výmenu prívodného kábla kvalifikovaným elektrikárom.

-  Nepokúšajte sa prístroj sami opravovať ani akokoľvek pozmeniť. Prístroj sami 
nerozoberajte, všetky opravy patria do rúk kvalifikovaného elektrikára. Pokiaľ 
sami zasiahnete do vnútorných častí prístroja, rozoberiete prístroj, môžete ho 
poškodiť či učiniť jeho používanie veľmi nebezpečným a zapríčiniť až smrteľné 
zranenie.

- Prístroj nepoužívajte na iné účely, než uvedené v tomto návode.
Technické údaje
Menovité napätie: 230V~
Menovitá frekvencia: 50Hz
Menovitý príkon: 25W

Ochrana životného prostredia
Informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení

Po uplynutí životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava 
bola neekonomická, prístroj nevyhadzujte do bežného odpadu. 
Za účelom správnej likvidácie výrobok odovzdajte na určených 
zberných miestach, kde budú prijaté zadarmo.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné
zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné 
prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie od-
padov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho 
zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade 
s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaisťujúce 
recykláciu batérií.
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Servis
V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, kontaktujte servisné 
oddelenie. Pri používaní výrobku sa riaďte pokynmi uvedenými v priloženom 
návode na používanie. Reklamácia nebude uznaná, pokiaľ ste výrobok pozmenili 
alebo ste sa neriadili pokynmi uvedenými v návode.

Záruka sa nevzťahuje
- na prirodzené opotrebovanie funkčných častí prístroja v dôsledku používania
-  na servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. čistenie, 

výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebovaniu…) 
-  na závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatickými podmienkami, 

prašnosťou, nevhodným používaním a pod.)
-  na mechanické poškodenie v dôsledku pádu prístroja, nárazu, úderu a pod.
-  na škody vzniknuté neodborným zaobchádzaním, preťažením, použitím

nesprávnych alebo poškodených médií a pod.

U reklamovaných výrobkov, ktoré neboli správne zabezpečené proti mechanic-
kému poškodeniu pri preprave nesie riziko prípadnej škody výhradne majiteľ.

Dodaváteľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v návode na používanie
a neručí za možné tlačové chyby.


