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návod k použití 

MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ PRO MASÁŽ RAMEN oCuddle™ 

typ: oCuddle-C1 

 

 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Když budete výrobek používat, je nezbytné dodržet všechny pokyny a bezpečnostní opatření, včetně následujících: 

 

NEBEZPEČÍ 
Jak omezit riziko úrazu elektrickým proudem, popálení, požáru apod.: 

Přístroj vždy odpojte od elektrické sítě okamžitě po použití a dříve, než jej budete čistit. 

Sami nikdy neprovádějte demontáž a opravy výrobku. 

VAROVÁNÍ 

 

Tento výrobek slouží pro potřebu osobních masáží. Nejedná se o lékařský nástroj a nelze je používat pro 

komerční činnosti. 

 

Přístroj nesmíte nechat bez dozoru, je-li připojený k elektrické síti. Nepoužívaný přístroj vypněte ze zásuvky. 

 

Nepoužívejte přístroj pod peřinou nebo polštářem a umožněte samovolné vyzařování tepla. V opačném 

případě hrozí přehřátí, které může mít za následek vznik požáru, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob. 

 

Netahejte za napájecí kabel a nekruťte s ním, abyste předešli jeho poškození. 

 

Přístroj používejte výhradně s dodávaným síťovým adaptérem v rozvodné síti s napětím uvedeném na štítku 

přístroje. 

 

Nepoužívejte přístroj na místech, kde se nachází žíravé látky nebo kam je dodáván kyslík. 

 

Nepoužívejte v místech s vysokou vlhkostí (jako jsou koupelny) nebo s vysokou teplotou, jinak hrozí úraz 

elektrickým proudem a jiná bezpečnostní rizika. 

 

Nemocné nebo postižené osoby by se měli před použitím přístroje nebo jeho příslušenství poradit s lékařem. 



 

Pokud mají přístroj používat děti nebo osoby s nedostatečnými znalostmi, jak přístroj použít, je nezbytná 

přítomnost dohledu. 

 

Těhotné ženy a ženy v období menstruace by se měly před použitím přístroje nebo jeho příslušenství poradit 

s lékařem. Přístroj používejte pouze k účelům, které jsou popsány v tomto návodu. 

 

Přístroj používejte pouze k účelům, které jsou popsány v tomto návodu. 

 

Přívodní kabel udržujte mimo vytápěné povrchy, mohlo by dojít k vážným popáleninám. 

 

Tento výrobek je vybaven funkcí vyhřívání. Osoby, které nejsou citlivé na teplo, musí být při použití přístroje 

opatrné. 

 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat součástem nejnáchylnějším k opotřebení. Vadné součástky doporučujeme 

okamžitě nahradit a přístroj nepoužívat, dokud není opraven. 

 

Nepoužívejte přístroj, pokud má poškozený přívodní kabel nebo zástrčku, pokud nepracuje normálně, pokud 

spadl na zem, je-li poškození nebo spadl do vody. 

 

Jestliže během používání pociťujete nepříjemné vjemy, okamžitě přístroj přestaňte používat. 

 

Přestaňte přístroj používat, pokud nepracuje normálně. 

 

Nepoužívejte přístroj při řízení. Dodržujte v každém případě dopravní předpisy. 

Oblasti masáže 

  
Ramena Krk 

  

Záda Boky 

 

 

Stehna Lýtka 

Schéma přístroje 

 
   

přístroj pro masáž ramen návod k použití síťový adaptér autoadaptér 



Návod k používání přístroje 

 
1. Zapojte síťový adaptér do elektrické zásuvky (nebo autoadaptér do konektoru cigaretového zapalovače v autě). 

2. Přístroj správně umístěte na tělo. 

3. Stiskem tlačítka napájení začněte masáž. Je možné zapínat také funkce vyhřívání a valivé masáže. Přístroj se vypíná 

automaticky po 20 minutách nepřetržitého používání. 

4. Stiskem tlačítka vyhřívání lze nastavit 2 stupně (silné/slabé) vyhřívání nebo vyhřívání vypnout. 

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

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

7. Stiskem tlačítka napájení masáž kdykoliv vypnete. 

Čištění a údržba přístroje 

 
Nečistěte přístroj žíravými prostředky, jinak může dojít k jeho poškození nebo k vyblednutí barvy. 

 
Před čištěním přístroj vypněte a síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky. Přístroj čistěte výhradně suchým hadrem. 

 
Látkový potah se zipem lze sejmout a čistit samostatně. 

 

Výrobek udržujte čistý a uchovávejte jej na bezpečném místě. Přístroj nevystavujte působení prostředí s vysokou 

vlhkostí nebo teplotou. 

Technické údaje 
Označení masážní přístroj pro masáž zad oCuddle™ 

Model oCuddle-C1 

Hmotnost přístroje 1,3 kg 

Rozměry výrobku 300 x 130 x 135 mm 

Vstup 12 V stejnosměrných, 2,5 A 

Jmenovitý příkon 30 W 

 

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. 

NEOX GROUP s. r. o. , V Slavětíně 2632/23,  Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika 

Vyrobeno v Číně 

 

or

tlačítko napájení

tlačítko úpravy směru masáže

tlačítko vyhřívání (silné/slabé/vypnuté)

tlačítko úpravy rychlosti masáže
(nízká/střední/vysoká)


