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Drodzy Klienci!

Państwa nowy mini-masażer z trzema wymiennymi
nasadkami zapewnia przyjemny relaks. Urządzenie
jest małe i poręczne, dzięki czemu można je zabrać
ze sobą i wykonywać masaże w wolnej chwili.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji 
z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo

www.tchibo.pl/instrukcje
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Wskazówki bezpieczeństwa
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Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa
i używać produktu zgodnie z niniejszą instrukcją, aby
uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń
sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzys-
tania. W razie zmiany właściciela produktu należy prze-
kazać również tę instrukcję. 

Przeznaczenie
Mini-masażer przeznaczony jest do automasażu, zapew-
niającego poprawę samopoczucia. 

Urządzenie zaprojektowano do użytku w prywatnych
gospodarstwach domowych. 

Nie nadaje się ono do stosowania w klinikach, gabine-
tach masażystów, salonach wellness itp. Mini-masażer
nie jest wyrobem medycznym i nie służy do leczenia
bólu. W razie wątpliwości lub niepewności prosimy przed
użyciem skonsultować się z lekarzem.

Urządzenie można stosować wyłącznie:•

     ... do użytku zewnętrznego na ciele. 

... zgodnie z przeznaczeniem, w sposób opisany 
w niniejszej instrukcji. Każde użycie niezgodne 
z przeznaczeniem może być niebezpieczne!

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci
Urządzenia nie mogą używać dzieci ani osoby, które •
ze względu na zdolności fizyczne, sensoryczne lub
umysłowe lub brak doświadczenia bądź nieznajomość
podstaw obsługi nie są w stanie bezpiecznie go obsłu-
giwać. Należy zapewnić dzieciom odpowiedni nadzór,
aby wykluczyć możliwość zabawy urządzeniem.

Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne.•
Połknięta bateria może w ciągu zaledwie dwóch godzin
doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń
wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe,
jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać
poza zasięgiem dzieci. 
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W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta
lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy
natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.

Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. •
Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia! 

Produkt nie jest zabawką. Dzieci nie mogą mieć •
do niego dostępu.

Aby nie narażać zdrowia, zdecydowanie odradza 
się stosowanie urządzenia w następujących 
przypadkach:
Nie używać urządzenia do masażu ...

…     w okresie ciąży,

...     w przypadku wystąpienia zmian chorobowych lub
urazów w obszarach masażu (np. stłuczenia, zapa-
lenia, otwarte rany, wypadnięcie dysku itp.), 

…     po zażyciu substancji, które powodują obniżenie
zdolności postrzegania (np. środków przeciwbólo-
wych, alkoholu),

…     do masowania oczu, okolic oczu, krtani, kości lub
stawów, miejsc intymnych, nerek lub innych szcze-
gólnie wrażliwych części ciała, 

…     u zwierząt,

…     podczas leżenia w łóżku,

…     w przypadku widocznych uszkodzeń urządzenia.

Przed zastosowaniem urządzenia zasięgnąć porady
lekarza, zwłaszcza w przypadku …
...     przechodzenia ciężkiej choroby lub po operacji 

chirurgicznej,

…     posiadania rozrusznika serca, implantów lub innych
aparatów wspomagających, 

…     zakrzepowego zapalenia żył,

…     cukrzycy,

…     stanów bólowych niewiadomego pochodzenia.

Czas masażu nie powinien przekraczać 20 minut.•
Dłuższy masaż może prowadzić do nadmiernej stymu-
lacji mięśni. W pojedynczych przypadkach może wów-
czas dojść do napięcia mięśni zamiast do ich rozluź-
nienia.

Jeżeli podczas użycia urządzenia pojawią się bóle lub•
wysypka skórna, należy natychmiast zakończyć masaż
i nie używać więcej urządzenia.
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Należy przestrzegać następujących zasad bezpiecz-
nego użytkowania:

W przypadku nieprawidłowego działania lub uszko-•
dzenia urządzenia należy zlecić jego naprawę zakła-
dowi specjalistycznemu.

Nigdy nie trzymać urządzenia na dłuższy czas w jed -•
nym miejscu. Prowadzić je po ciele ruchem okrężnym.
Nigdy nie pozostawiać włączonego urządzenia bez•
nadzoru.

OSTRZEŻENIE przed pożarem/wybuchem
Baterii nie wolno ładować, rozbierać, wrzucać do ognia•
ani zwierać.
W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu•
ze skórą, oczami i śluzówkami. W razie potrzeby
opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się
do lekarza. 

UWAGA – niebezpieczeństwo lekkich obrażeń ciała 
i szkód materialnych

Chronić urządzenie przed działaniem wilgoci. •
Nie wolno go zanurzać w wodzie ani innych cieczach.

Baterie oraz produkt należy chronić przed nad-•
miernym ciepłem. Należy zachować wystarczający
odstęp od źródeł ciepła, takich jak np. piec czy płyta
kuchenna.

Wyjąć baterie z urządzenia, gdy są one wyczerpane lub•
gdy urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane.
Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać
wskutek wycieku elektrolitu. 

Należy zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie sto-•
sować jednocześnie starych i nowych baterii, baterii
różnych typów, marek lub o różnej pojemności.

Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na •
właściwe ułożenie biegunów (+/–).

Jeżeli urządzenie wpadło do wody, nie może być dalej•
używane.

Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów•
ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków
czyszczących.



Widok całego zestawu (zakres dostawy)

pasek na rękę

komora baterii

włącznik/wyłącznik
(na spodzie
urządzenia)

powierzchnia chwytu 
(dla zapewnienia 

stabilnego trzymania)
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chłodząca nasadka ze stali
nierdzewnej
(do delikatnego masażu)

ergonomiczne
nasadki z tworzywa

sztucznego

W zakres dostawy wchodzą dodatkowo następu-
jące elementy (nieuwzględnione na rysunku):
• 2 baterie
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Wkładanie baterii
1.  Obrócić założoną

nasadkę w kierunku prze-
ciwnym do ruchu wska-
zówek zegara.

2. Nacisnąć
zatrzask na 
pokrywce
komory baterii
w dół, 
a następnie
zdjąć pokrywkę 
do góry.

Włożyć baterie do komory baterii, jak pokazano na3.
rysunku. Pamiętać przy tym o właściwym ułożeniu
biegunów (+/–).

Założyć pokrywkę komory baterii. 4.
Musi się ona słyszalnie i wyczuwalnie zatrzasnąć.

Zdejmowanie/zakładanie 
nasadek do masażu

Zdejmowanie nasadki do masażu

Obrócić założoną
nasadkę w kierunku
przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.

m
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Zakładanie nasadki do masażu

Obrócić wybraną
nasadkę do oporu w kie-
runku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara.

m

Obsługa
1.  Przełożyć rękę przez

pasek i chwycić masażer,
jak pokazano na rysunku.

2.     Nacisnąć włącznik/wyłącznik na spodzie
 urządzenia, aby włączyć masażer.

3. Przyłożyć masażer do
części ciała, która ma być
masowana. Intensywność
masażu można zmieniać
przez lżejsze bądź moc-
niejsze dociskanie urzą-
dzenia do skóry.

´

4.     Aby wyłączyć masażer, ponownie nacisnąć
włącznik/wyłącznik na spodzie urządzenia.
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Czyszczenie i dezynfekcja

W razie potrzeby przetrzeć urządzenie lekkom

 zwilżoną w wodzie ściereczką. 

W celach dezynfekcyjnych przetrzeć nasadki dom

masażu ściereczką zwilżoną w alkoholu etylowym.
Alkohol etylowy można nabyć w aptekach. 

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych
płynach.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Urządzenia 
nie można 
włączyć.

Czy bateria nie jest zużyta?•

Czy bateria jest prawidłowo•
włożona? 
Zwrócić uwagę na właściwe
ułożenie biegunów (+/–).

Czy pokrywka komory baterii•
jest prawidłowo założona?

Dane techniczne
Model:                                  381 449

Bateria:                                2 x LR03 (AAA) / 1,5V

Made exclusively for:          Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie
prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji 
i wyglądzie.
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Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania
zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych.
Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyj-
mujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja
samorządowa. 

Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać
jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby
przekazywać zużyte baterie lub akumulatory do gmin-
nych bądź miejskich punktów zbiórki, względnie usuwać
do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach
handlujących bateriami.

Urządzenie, jego opakowanie oraz dostarczone baterie
zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać
przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne
przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich
ilości i przyczynia się do ochrony środowiska natural-
nego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segre-
gacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości
oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań
lekkich.

Urządzenia, które zostały oznaczone tym -
symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych
pojemników na odpady domowe!

Usuwanie odpadów

Numer artykułu:

381 449
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