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Návod k použití
Domácí lymfodrenáž  (model BG-S-1981)

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento 
návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do pro-
vozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim ode-
vzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití:
Lymfodrenážní masáž nohou

Technické parametry:
Napájení: adaptér AC 230 V / DC 9 V / 200 mA (nebo 4ks AA 1,5 V - nejsou součástí balení).
Příkon: 1,8 W
Tlak v návlecích: 10 - 40 kPa

Kontraindikace: 
Omezení použití
A) absolutní
 - během kojení
 - gravidita (těhotenství do 3. měsíce - mohlo by dojít k poškození plodu)
B) relativní (dle uvážení lékaře)
 - karcinomy (rakovina)
 - akutní záněty (virové a bakteriální infekce)
 - glaukom (zelený zákal)
 - vysoký oční tlak
 - srdeční onemocnění
 - zvýšená činnost štítné žlázy
 - vážné onemocnění jater
 - bronchiální astma
 - varixy (křečové žíly)
 - vysoký krevní tlak
 - onemocnění ledvin

Upozornění: První použití konzultujte se svým lékařem

Osoby s následujícími zdravotními problémy nesmí přístroj používat, nebo by se 
před použitím měli poradit s lékařem:
- vysoký krevní tlak
- slabé srdce
- osteoporóza
- zlomenina, vymknutí, svalová křeč
- akutní nemoc
- zhoubný nádor
- akutní či hnisavý zánět nohou



- během menstruace
- během těhotenství
- během horečky (přes 38 °C)
- chudokrevnost
- osoby s citlivou, zanícenou či jinak nemocnou kůží
- osoby podstupující aktuální lékařské ošetření
- osoby trpící bolestmi hlavy, žaludku a kůže
- osoby požívající alkohol
- při použití jiných zdravotnických prostředků či během lékařské léčby
- jiné abnormální stavy
- nepoužívat jiným způsobem a k jiným účelům, než jak je popsáno v návodu

Varování:
Vždy, když používáte elektrické zařízení, dbejte základních bezpečnostních pokynů, zvláště 
v případě, kdy jsou přítomny děti.
• Udržujte zařízení mimo dosah vody, elektrické části jsou elektricky aktivní i po jejich 

vypojení ze zdroje.
• Vždy po použití zařízení ihned vypněte a adaptér odpojte ze sítě. Pokud Vám zařízení 

spadne do vody, okamžitě jej vypněte.
• Nepokládejte, ani neskladujte zařízení na místech, kde může dojít ke kontaktu s vodou 

nebo jinou tekutinou, jako je například vana, dřez, toaleta atd.
• Zařízení nenechávejte bez obsluhy, pokud je zapojeno a zapnuto, aby se snížilo riziko 

ohně, vznícení, eletrického výboje nebo poranění.
• Nepoužívejte k zařízení jiné příslušenství než to, které bylo doporučeno výrobcem. 

Také byste vždy měli dodržovat všechny instrukce popsané v tomto manuálu.
• Zařízení by mělo zůstat mimo dosah dětí.

Nepoužívejte v následujících případech:
- při koupání či sprchování
- je-li kabel nebo zástrčka poškozená
- pokud zařízení nepracuje správně, po pádu z výšky
- po pádu do vody
- po jiném poškození
- pokud jste ospalí nebo ne zcela bdělí

Tento výrobek není zdravotnická pomůcka! Jednotka slouží k domácí lymfodre-
náži. Tento výrobek svým používáním nezahrnuje ani nezaručuje žádné lékařské 
účinky. Doporučujeme, abyste se před použitím poradili se svým lékařem. 

Jak zařízení funguje?
Kontrolní část zařízení pumpuje vzduch, čímž vytváří tlak a jemně masíruje Vaše nohy. 
Vždy při používání zařízení mějte po ruce ovládací panel. Vždy začínejte s nastave-
ním nejnižší úrovně masáže a poté si seřiďte úroveň podle toho, jak je Vám to příjemné.  
Zařízení vyžaduje čtyři 1,5V AA baterie (nejsou součástí balení) - doporučujeme alkalické 
baterie pro lepší výsledky, nebo adaptér AC 230V, 50 Hz / DC 9V / 200 mA (je součástí ba-
lení).
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Ovládání:
Zařízení je nenáročné na ovládání. Můžete jej používat, když sedíte, nebo ležíte na pohov-
ce. Předem si nastavíte program, který poté automaticky nafukuje a vyfukuje návleky, což 
masíruje Vaše nohy, a pomáhá tak zbavit Vás stresu a únavy. Zařízení poskytuje příjemnou 
a kompresní masáž. Jemně a zlehka uvolňuje napětí a zlepšuje krevní oběh.
1) Navlékněte si masážní boty na nohy (C) a masážní návleky na stehna (B) 
 na příhodná místa. Ujistěte se, že je zip na botách zcela dopnutý.
2) Spojte boty (C) a návleky (B) s ovládací jednotkou (A) pomocí připojovacích hadiček (D).
3) Připojte AC/DC adaptér k ovládací jednotce. Poté zapojte zařízení do zásuvky, ale 
 nejprve se ujistěte, že je ovládací panel vypnutý.
4) Pokud chcete jednotku napájet pomocí baterií, vložete baterie do přihrádky na zadní  
 straně jednotky. Ujistěte se, že používáte stejný typ baterií (to znamená, že nemícháte  
 staré s novými nebo alkalické s nealkalickými). Dbejte na správnou polaritu.
5) Stiskněte “POWER” na ovládacím panelu, abyste zařízení zapnuli, poté se rozsvítí
 LED indikátor. Pokud stisknete tlačítko znovu, zařízení se vypne.

Balení obsahuje:
A - 1x ovládací jednotka  
B - 2x masážní návleky na stehna 
C - 2x masážní boty na spodní část nohy
D - 1x balení připojovacích trubiček
E - 1x AC/DC adaptér
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Charge time (S):
= doma tlakování (v sekundách)
Deflate time (S):
=doba vyfouknutí (v sekundách)

Např - stav zapnutí:
Úroveň „ON“ = 55s tlakování / 6s vyfouknutí.
DOWN         = nastavení délky masáže 
             pomocí tlačítka DOWN.
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6) Stiskněte “UP” nebo “DOWN”, abyste si mohli nastavit délku masáže.
7) Masážní boty na nohy (C) a masážní návleky na stehna (B) mohou být použity
 společně nebo zvlášť. Lze použít libovolný počet návleků, např. jen 1ks. V tomto  
 případě sestavte hadičky dle potřeby.
8) Po ukončení masáže jednotku vypněte a odpojte od ní hadičky aby došlo k vyfouknutí  
 vzduchu a mohli jste boty a návleky pohodlně sejmout.

Důležitá poznámka:
Neperte žádné části v pračce na prádlo. Nepoužívejte na čištění žadné chemikálie ani bělící 
prostředky. Jemně zařízení otřete vlhkou žínkou, abyste odstranili prach na povrchu.

Ochrana životního prostředí:
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Po uplynutí doby životnosti 
produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do do-
movního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběr-
ných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné 
přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní pro-
středí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další po-
drobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné 
likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny po-
kuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci 
baterií.

Servis:
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddě-
lení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na re-
klamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvede-
nými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje:
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů 
podléhajících běžnému opotřebení … )
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhod-
ným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, ne-
vhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poško-
zení při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. 

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí  
za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závis-
losti na modelu.


