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Přistroj masážní Shiatsu Feet
Model XB-8586

Návod k použití
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrob-
ku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní používaní výrob-
ku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití.

Bezpečnostní pokyny

a) Důležité bezpečnostní pokyny
Před použitím si podrobně přečtěte návod k použití, abyste zajistili bezpečnost a správné pou-
žívání výrobku. Ujistěte se, že výrobek používáte podle pokynů v tomto návodu k použití.
Po použití nebo před čištěním výrobku jej odpojte od napájení.
Vždy opatrně používejte funkci ohřevu, abyste zabránili popáleninám.
Nepoužívejte výrobek, pokud máte příliš necitlivou či citlivou pokožku nebo na části těla se 
špatným krevním oběhem. Nikdy nedovolte dětem nebo osobám s fyzickými a duševními 
poruchami používat funkci ohřevu, protože nesprávný provoz může být pro ně nebezpečný.
Abyste zabránili požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění způsobenému přehřátím, 
nikdy výrobek nepoužívejte pod polštářem nebo přikrývkou.
Během používání výrobek nezakrývejte, aby nedošlo k poruše nebo poškození v důsledku 
přehřátí motoru. Děti, osoby s tělesnými a duševními poruchami a osoby se zdravotním posti-
žením by měly být při používání výrobku pod dohledem. Pokud se cítíte nepříjemně, okamžitě 
přestaňte výrobek používat. Pokud jsou napájecí kabely nebo zástrčky poškozeny, výrobek byl 
upuštěn nebo poškozen nebo spadl do vody, nadále jej nepoužívejte. Obraťte se prosím na 
servisní středisko pro jeho kontrolu a opravu.
Nepoužívejte neoriginální náhradní díly nedoporučované výrobcem.
Nevkládejte ani nevhazujte žádné předměty do žádného z otvorů ve výrobku.
Před odpojením výrobku od napájení ukončete veškeré provozní operace, pokud chcete výro-
bek vypnout z napájení.
Tento výrobek nelze používat k autodiagnostice nebo léčbě, v případě potřeby diagnostiky 
nebo léčby navštivte odbornou lékařskou péči.

b) Prostředí vhodné pro používání
Nepoužívejte výrobek v mokrém nebo prašném prostředí, aby nedošlo k jeho poškození.
Nepoužívejte tento výrobek při teplotě nad 40°C.
Nepoužívejte výrobek venku.
Nepoužívejte výrobek vedle elektrického ohřívače nebo kamen nebo na přímém slunečním 
světle.

c) Osoby, kterým se nedoporučuje výrobek používat
Před použitím se poraďte se svým lékařem, pokud máte následující obtíže:
Jste-li po lékařském ošetření nebo se nacházíte-li ve fyzickém nepohodlí
Trpíte-li hypertenzí, srdečními chorobami, mozkovou arteriosklerózou a mozkovou trombó-
zou. Trpíte-li rakovinou. Jste-li těhotná žena nebo žena v období menstruace. Trpíte-li osteo-
porózou. Pokud máte implantovaný kardiostimulátor nebo jiný zdravotnický prostředek
Trpíte-li akutními onemocněními.
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d) Používání
Nepoužívejte žádné z tlačítek pokud máte mokré ruce.
Používejte výrobek mimo dosah vody nebo jiné kapaliny.
Při používání výrobku nespěte.
Nepoužívejte tento výrobek, když jste opilí nebo se cítíte nepříjemně.
Nepoužívejte tento výrobek více než třicet minut v kuse.
Nepoužívejte, pokud byl poškozen látkový kryt masážních otvorů.
Nezapínejte funkci ohřevu, pokud byl výrobek skladován při nízké teplotě. Doporučuje se, 
abyste před zapnutím funkce ohřevu byla teplota výrobku na normální pokojové teplotě.
Pokud je výrobek používán ihned po přemístění z chladného prostředí do teplého prostředí, 
může akumulace vodní páry uvnitř výrobku ovlivnit normální provoz výrobku nebo dokonce 
způsobit mechanické selhání. Doporučuje se umístit výrobek do normální pokojové teploty 
po dobu 1 hodiny, než jej začnete používat.

Části a ovládání výrobku
1)  Centrální plocha:  

pět nezávislých tlačítek – ovlá-
dání nastavení a funkcí výrobku

2)  Centrální masážní podložka: 
masáž – akupresura na chodi-
dlech s vyhříváním

3)  Přední masážní podložka:  
masáž válečkem – akupresura 
na předních částech chodidla

4)  Zadní masážní podložka: 
masáž válečkem – akupresura  
na patách

5) Vnitřní airbag – tlak vzduchu na nártech
6) Odnímatelný a pratelný látkový potah – možnost praní na 40 °C
7) Spodní část: úložný prostor pro napájecí kabel

Vlastnosti produktu
Design ve tvaru vejce, lehký a přenosný.
Kombinace různých funkcí masáže, masáž válečkem a akupresury, tlaku vzduchu a ohřevu.
Masážní podložka, která poskytuje všestranné masáže a hlubokou akupresuru pro masáž meri-
diánů a reakčních zón nohou.
Odnímatelný a pratelný potah, který vám umožní kdykoliv jej vyčistit.
Úložný prostor pro kabel ve spodní části.
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Nastavení – popis funkci

Popis tlačítek
88 – Displej
TIMER = Časovač – tlačítko umožňuje nastavit dobu trvání masáže na časovači.
MODE = Režim – tlačítko umožňuje přepínání mezi režimy masáže. Výrobek poskytuje tři 
režimy masáže (indikace jednotlivých režimů: levý světelný indikátor, pravý světelný indikátor 

a oba světelné indikátory současně).
INTENSITY = Intenzita – tlačítko umožňuje ovládání intenzity 
masáže; Výrobek poskytuje tři režimy intensity. (indikace jednotli-
vých režimů: levý světelný indikátor, pravý světelný indikátor a oba 
světelné indikátory současně).
HEATING = Ohřev – stisknutím tohoto tlačítka můžete ovládat vy-
tápění které je indikováno pomocí červeného světelného indikáto-
ru (ohřev je ve výchozím nastavení zapnutý).
On/Off  = Napájení - tlačítko umožňuje přístroj zapnout/vypnout.

a) Před použitím
Zkontrolujte, zda výrobek není poškozený.
Zajistěte stabilní a pohodlné prostředí pro používání.

b) Používání
Uvolněte napájecí kabel a připojte jej do sítě. 
Stiskněte tlačítko napájení, funkce ohřevu je zapnuta a signalizována červeným indikátorem. 
Pomocí tlačítek si nastavte vhodný režim masáže a ohřevu. Stisknutím tlačítka pro nastavení 
času můžete nastavit dobu provozu mezi 5 až 30 minutami. Přístroj můžete kdykoliv vypnout 
stiskem tlačítka napájení (ON / OFF)

Specifikace výrobku
Účel použití Masáž nohou  Příkon 40 W
Napájení  230 V / 50 Hz  Model XB-8586
Nastavení doby provozu (časovač) 5-30 minut

Řešení problémů
Přečtěte si několik následujících tipů a možných řešení, pokud se během používání tohoto 
produktu vyskytnou problémy. Výrobek může být případně zaslán do servisního střediska, kde 
bude podroben kontrole a opravě autorizovanými techniky.

Problémy Možné příčiny Odstranění závady

Nefunguje 1. Odpojené z napájení 
2. Tlačítko napájení není 
stisknuto

1. Připojte přístroj k napájení nebo zkon-
trolujte, zda je výrobek dobře připojen. 
2. Stiskněte tlačítko napájení.

Náhle přestane 
běžet

1. Odpojení z napájení 
2. Přehřátí produktu 
3. Příliš velký provozní tlak, 
masážní kuličky se netočí

1. Zkontrolujte, zda je výrobek dobře 
připojen 
2. Po ochlazení výrobek restartujte 
3. Restartujte výrobek
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Údržba a skladování
a)  Skladování 

Výrobek by měl být vložen do krabice a skladován v bezpečném, suchém, dobře větraném 
prostředí. 
Nemačkejte tlačítka bez napájení a připojeného kabelu. 
Výrobek nezavěšujte pomocí kabelu, za kabel netahejte. 
Vyhněte se poškrábání ostrými předměty na povrchu výrobku. 
Nepokládejte výrobek na přímé sluneční světlo nebo na místo s vysokou teplotou.

b)  Čištění 
Ujistěte se, že je tlačítko napájení vypnuté, a před čištěním odpojte napájecí kabel.  
K čištění povrchu výrobku použijte suchý hadřík.

Poznámka
K čištění výrobku nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako je benzen nebo ředidlo.

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 domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej ode-
vzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci poten-
ciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbliž-
šího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s 
národními předpisy uděleny pokuty.
Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení.  
Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci 
nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návo-
du k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních častí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů pod-
léhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným 
použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem  
k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného 
nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru  
k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození 
při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na 
připadne změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se 
mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.


