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návod k použití 

MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ RAMEN 
Model: oCuddle™ Plus 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
Při používání výrobku je třeba dodržovat níže uvedené základní bezpečnostní pokyny. 

Tento návod si ponechejte po dobu vlastnictví výrobku, abyste si pokyny mohli připomenout. 

NEBEZPEČÍ 
Jak snížit riziko vzniku úrazu elektrickým proudem, popálení a požáru: 

Zástrčku napájecího kabelu výrobku vždy bezprostředně po skončení používání výrobku a před čištěním 

vytáhněte z elektrické zásuvky. 

Sami výrobek nerozebírejte. 

VAROVÁNÍ 
Jak snížit riziko úrazu elektrickým proudem: 

 

Nepoužívejte výrobek pod přikrývkou a polštářem; umožněte přirozené uvolňování tepla, aby se výrobek 

nepřehříval, což by mohlo vést k požáru, elektrickému zkratu či zranění. 

 
Neodpojujte ze zásuvky tažením za kabel. 

 

Výrobek používejte výhradně s dodávaným síťovým adaptérem a pouze v rozvodné síti s napětím uvedeným 

na štítku přístroje. 

 
Nepoužívejte na místech, kde se používají žíraviny nebo kam se dodává kyslík. 

 

Nepoužívejte na místech s vysokou vlhkostí (např. koupelny) a vysokou teplotou. Mohlo by dojít k úrazu 

elektrickým proudem nebo k jinému bezpečnostnímu ohrožení. 

 
Nevystavujte vysokým teplotám, nenechávejte výrobek ve vozidle. 

 
Nepoužívejte ve venkovních prostorách. 

Upozornění – Než začnete výrobek používat, pozorně si přečtěte veškeré pokyny. 

 

Tento výrobek je určený k provádění osobních masáží. Nejedná se o výrobek pro lékařské účely a nelze jej 

používat k výdělečným činnostem. 

 
Tento výrobek používejte výhradně k účelům, které jsou popsány v tomto návodu. 

 
Když výrobek nepoužíváte, vypněte jej. 

 
Výrobek připojený k elektrické síti nesmí být ponechaný bez dozoru. Odpojte jej od sítě, když jej nepoužíváte. 

 
Výrobek je vybaven vyhřívací funkcí. Lidé citliví na teplo by při používání výrobku měli být opatrní. 

 
Přívodní kabel nesmí přijít do styku s horkými povrchy, aby nedošlo k vážným popáleninám. 

 

Zvláštní pozornost věnujte částem, které jsou nejvíce namáhány. Vadné součásti okamžitě vyměňte nebo 

výrobek přestaňte používat až do provedení opravy. 

 

Nepoužívejte výrobek, má-li poškozený přívodní kabel nebo zástrčku, nepracuje-li obvyklým způsobem, jestliže 

spadl na zem, byl-li poškozen nebo spadl do vody. 

 
Přestaňte výrobek používat, jestliže během používání pociťujete nepohodu nebo bolest. 

 
Přestaňte výrobek používat, jestliže nefunguje obvyklým způsobem. 

 
Nepoužívejte výrobek při jízdě a dodržujte všechny platné dopravní předpisy. 
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Tento přístroj mohou používat děti od 8 let věku a osoby s fyzickými, smyslovými a mentálními poruchami nebo 

s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly předem dohlížející osobou poučeny, jak přístroj bezpečně 

používat a jak se vyhnout případným rizikům jeho používání. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a údržbu 

přístroje by neměly provádět děti bez dozoru. Čištění a údržbu přístroje by neměly provádět děti bez dozoru. 

Jestliže se vás týkají níže uvedené situace, poraďte se před použitím přístroje se svým lékařem. 

 
Lidé s fyzickými omezeními. 

 
Lidé s psychickými problémy nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí. 

 
Lidé s chronickými nemocemi. 

 
Těhotné ženy. 

 
Ženy v období menstruace. 

 
Lidé s fyziologickými nebo jinými zdravotními obtížemi. 

 
Lidé s kardiostimulátory nebo s obavami o své zdraví. 

OBLASTI MASÁŽE SOUČÁSTI VÝROBKU 

 

 

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ 
Jak výrobek používat 
• Umístěte výrobek na požadované místo. 

• Dlouhým stiskem (2 sekundy) vypínače přístroj zapněte. Automaticky se zapne vyhřívání a masážní válečky. Výchozí 

doba masáže je 15 minut. 

• Stiskem tlačítka vyhřívání přepnete mezi dvěma stupni vyhřívání (intenzivní/slabé) a vypnutím vyhřívání. 

• Stiskem tlačítka směru masáže upravujete směr, jak masáž probíhá. 

• Stiskem tlačítka úpravy rychlosti masáže vybíráte některý ze 3 stupňů rychlosti masáže (nízká/střední/vysoká). 

• Stiskem tlačítka napájení masáž kdykoliv vypnete. 

 

 
Nabíjení 
• Kontrolka se rozsvítí červeně, pokud je akumulátor v přístroji téměř vybitý. Při nízkém stavu nabití akumulátoru přístroj 

nabijte. 

• Válcový konec nabíjecího kabelu zasuňte do nabíjecí zdířky ve výrobku a adaptér zapojte do elektrické zásuvky. 

• Úplný nabíjecí cyklus trvá zhruba 4 hodiny. Během nabíjení bliká kontrolka červeně a jakmile bude přístroj nabitý, rozsvítí 

se zeleně. 

• Po připojení k napájecímu adaptéru se přístroj začne automaticky nabíjet, je-li akumulátor málo nabitý. 

• Při plně nabitém akumulátoru je možné přístroj používat soustavně zhruba 60 minut. 

PAS
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Poznámka: Výrobek je možné používat i když je zapojený na síťový adaptér, ale během používání se nenabíjí. 

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ 

 

Abyste předešli poškození a změně barvy výrobku, nečistěte jej žíravými čisticími prostředky. Nepropichujte 

výrobek a neškrábejte po něm ostrými předměty. 

 

Před čištěním zajistěte, aby byl výrobek vypnutý a síťový adaptér vytažený ze zásuvky. Čistěte jej suchým 

hadrem. 

 
Látkový potah se zipem lze sejmout a čistit samostatně. 

 
Výrobek udržujte čistý a skladujte jej na bezpečném místě. Vyhýbejte se prostředí s vysokou vlhkostí a teplotou. 

ZÁVADY A ÚDRŽBA 
• Nejde-li přístroj spustit: 

(1) Nabijte akumulátor na plnou kapacitu, což trvá zhruba 4 hodiny. 

• Nelze-li výrobek nabít: 

(1) Opakujte odpojení a připojení nabíječe do zásuvky v přístroji. 

(2) Zkuste jinou elektrickou zásuvku. 

• Přestane-li přístroj fungovat během používání: 

(1) Automatický časovač vypršel. 

(2) Došlo k zastavení kvůli nadměrnému tlaku. Před opakovaným spuštěním vyčkejte. 

• Jestliže se zdá, že je výrobek poškozený: 

(1) Přestaňte jej používat. Poraďte se s prodejcem nebo odborným technikem a požádejte ho o pomoc. 

POZNÁMKA: Sami výrobek nerozebírejte. Firma NAIPO nenese žádnou zodpovědnost za ztráty způsobené neodborným 

rozebráním nebo úpravou výrobku. Taková činnost může vystavit uživatele nebezpečí nebo způsobit, že bude výrobek 

nepoužitelný. 

S žádostí na další pomoc se obraťte na oddělení podpory zákazníků. 

Firma NAIPO nenese zodpovědnost za ztráty, škody nebo náklady na opravu vzniklé v důsledku nebo když: 

• Došlo k vypršení záruční lhůty. 

• Provádění neodborných zásahů: oprava výrobku, chybné použití, zneužití, úprava, rozebrání apod. 

• Náhodné nebo neúmyslné poškození. 

• Poškození vnitřního nebo vnějšího obalu či chybějící příslušenství. 

• Závada způsobená zásahem vyšší moci. 

 

 
Součástí výrobku je pevný, nevyměnitelný akumulátor. Akumulátor není určen k výměně prováděné uživatelem. Likvidaci 

proveďte v souladu s místními předpisy o nakládání s odpadem. 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
označení: masážní přístroj zad oCuddle™ Plus 

model: oCuddle-P2 

hmotnost: ≈ 1,8 kg 

rozměry: 430 x 150 x 200 mm 

napájení: 14 V  1,7 A 

příkon: 23,8 W 

adaptér: pro zásuvky evropského typu použijte adaptér AP049E-14170 

 pro zásuvky britského typu použijte adaptér AP049B-14170 

Záruka a služby zákazníkům 
Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím 

webové stránky https://www.neoxgroup.cz/kontakty/ 

Záruční lhůta 2 roky od data nákupu. 

Vyrobeno v Číně 

 

 

 


