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Pachet de livrare
• Aparatul anti-celulită
• Cablu de alimentare
• Prezentele instrucţiuni de utilizare

 AVERTIZARE
•	Aparatul	este	destinat	exclusiv	utilizării	în	gospodărie/în	mediul	privat,	
nu	în	scop	comercial.

•	Acest	aparat	poate	fi	utilizat	de	copii	peste	8	ani	şi	persoane	cu	capa-
citate	fizică,	senzorială	sau	mintală	limitată	sau	fără	experienţă	şi	
cunoştinţe	necesare	numai	dacă	sunt	supravegheate	sau	dacă	au	fost	
informate	cu	privire	la	utilizarea	în	siguranţă	a	aparatului	şi	înţeleg	peri-
colele	care	rezultă	din	aceasta.	

•	Copiilor	nu	le	este	permis	să	se	joace	cu	aparatul.
•	Lucrările	de	curăţare	şi	întreţinere	destinate	utilizatorului	nu	trebuie	efec-
tuate	de	copii	nesupravegheaţi.

•	Cablul	de	racordare	la	reţea	al	acestui	aparat	nu	poate	fi	înlocuit.	Dacă	
se	deteriorează	cablul,	aparatul	trebuie	eliminat	ca	deşeu.

Explicaţia simbolurilor
Următoarele simboluri apar în instrucţiunile de utilizare şi pe plăcuţa de identificare:

 AVERTIZARE  Indicaţie de avertizare privind pericolele de accident sau pericolele pentru sănăta-
tea dumneavoastră.

 ATENŢIE Indicaţie de siguranţă privind posibile defecţiuni ale aparatului/accesoriilor.

  Indicaţie Indicaţie privind informaţii importante.

  Aparatul prezintă izolaţie dublă de protecţie, respectând prin urmare clasa de protecţie 2. 

RoMâNă
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 A se utiliza exclusiv în spaţii închise.

1. Despre celulită
În cazul celulitei este vorba de formarea a mici adâncituri în piele care apar în special în zona coapselor, 
braţelor superioare şi a şezutului. Celulita se formează mai ales la femei, deoarece la acestea fibrele de 
colagen din ţesutul conjunctiv sunt dispuse paralel. În cazul prezenţei celulitei, celulele adipoase se extind 
şi presează în sus, cauzând astfel acele adâncituri tipice la suprafaţa pielii.

Există nenumărate metode de tratament medical şi cosmetic pentru prevenire sau reducere, însă niciunul 
din acestea nu are succes pe toată linia.
În combinaţie cu mişcare în mod regulat şi o alimentaţie echilibrată, masajele care stimulează circulaţia 
sanguină pot duce însă la ameliorarea aspectului pielii.

2. Prezentare
Aparatul anti-celulită vă permite posibilitatea de a efectua masaje care stimulează circulaţia sanguină în 
special în cazul celulitei, pielii de portocală şi ţesutului conjunctiv slab la nivelul picioarelor, braţelor supe-
rioare şi şezutului.
Motorul se mare putere asigură un masaj de frământare puternic. 
Datorită acestei mişcări complexe, ţesutul subcutanat este masat, iar circulaţia sanguină şi limfatică este 
stimulată.

Prin funcţia de frământare, aparatul simulează mişcarea mâinilor efectuată la un masaj profesional.
Graţie designului ergonomic, aparatul permite utilizarea comodă acasă.

3. Utilizare conform destinaţiei
Acest aparat este conceput pentru masarea părţilor individuale ale corpului uman. Aparatul este destinat numai 
uzului propriu, nu este indicat în scop medical sau comercial. Masajul oferit de aparat nu poate înlocui însă 
tratamentul medical. Nu utilizaţi aparatul de masaj dacă una sau mai multe indicaţii de avertizare menţionate 
în cele ce urmează sunt aplicabile în cazul dumneavoastră. În cazul în care nu sunteţi sigur/-ă dacă aparatul 
de masaj este potrivit pentru dumneavoastră, vă rugăm să vă consultaţi medicul.

 AVERTIZARE
Nu utilizaţi aparatul de masaj
•  pentru animale,
•  dacă zona corpului care urmează să fie masată prezintă modificări patologice sau este vătămată 

(de exemplu, prolapsul nucleului pulpos, rană deschisă),
•  pentru masaje în zona cardiacă în cazul în care beneficiaţi de un stimulator cardiac şi consultaţi-

vă medicul înainte de utilizarea aparatului şi în alte regiuni ale corpului,
•  în zone de piele şi de corp umflate, arse, iritate sau rănite, 
•  pe răni deschise, capilare, varice, acnee, cuperoză, herpes sau alte afecţiuni dermatologice,
•  în timpul gravidităţii,
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•  pe faţă (ochi), pe laringe sau alte zone foarte sensibile ale corpului,
• nu utilizaţi aparatul pentru masajul picioarelor,
•  în timpul somnului,
•  după consumarea de medicamente sau alcool (capacitate redusă de percepţie!),
• în autovehicul.

Înainte de a utiliza aparatul de masaj, vă recomandăm să vă consultaţi medicul, în special
•  dacă suferiţi de o afecţiune gravă sau dacă aţi suferit o intervenţie chirurgicală la nivelul jumătăţii 

superioare a corpului,
•  dacă beneficiaţi de un stimulator cardiac, implanturi sau alte elemente terapeutice auxiliare,
•  dacă suferiţi de tromboză,
•  dacă suferiţi de diabet,
•  dacă aveţi dureri a căror cauză este necunoscută.

Aparatul poate fi utilizat numai în scopul descris în prezentele instrucţiuni de utilizare. Producătorul nu 
poate fi tras la răspundere pentru defecţiuni produse ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau neglijen-
te a aparatului.

4. Instrucţiuni de siguranţă
Citiţi cu atenţie prezentele instrucţiuni de utilizare! Nerespectarea următoarelor indicaţii poate conduce la 
vătămări corporale sau daune materiale. Păstraţi instrucţiunile de utilizare şi prezentaţi-le şi altor utilizatori. 
Înmânaţi acest manual o dată cu înstrăinarea aparatului.

 AVERTIZARE
Nu lăsaţi ambalajul la îndemâna copiilor. Există pericolul de asfixiere.

Pericol de electrocutare

 AVERTIZARE
Fiind un aparat electric, şi acest aparat de masaj se va utiliza cu atenţie şi precauţie pentru a evita 
pericolul de electrocutare.

Din acest motiv, utilizaţi aparatul 
•  doar cu cablul de alimentare livrat şi la tensiunea de reţea menţionată pe acesta,
•  doar dacă aparatul sau accesoriile acestuia nu prezintă defecte vizibile,
•  niciodată în timpul unei furtuni.

În cazul defectelor şi defecţiunilor de funcţionare, opriţi imediat aparatul şi scoateţi-l din priză. Nu 
trageţi de cablul electric sau de aparat pentru a scoate ştecărul din priză. Nu ţineţi şi nu susţineţi 
niciodată aparatul de cablu. Păstraţi distanţa între cabluri şi suprafeţele calde. Nu strângeţi, îndoiţi 
sau rotiţi cablul. Nu îl perforaţi cu ace sau obiecte ascuţite.

Asiguraţi-vă că aparatul de masaj, comutatorul, elementul de reţea şi cablul nu intră în contact cu 
apa, aburii sau alte lichide. Prin urmare, utilizaţi aparatul doar în spaţii interioare uscate (de exem-
plu, nu îl utilizaţi niciodată în cadă, la saună).
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Nu băgaţi niciodată mâna după un aparat căzut în apă. Scoateţi imediat ştecherul din priză.
Nu utilizaţi aparatul dacă acesta sau accesoriile sale prezintă defecte vizibile.
Nu expuneţi aparatul şocurilor şi protejaţi-l împotriva căderii.

Reparaţii

 AVERTIZARE
•  Reparaţia aparatelor electrice poate fi efectuată numai de către persoane de specialitate. Din 

cauza reparaţiilor necorespunzătoare, utilizatorul se poate expune unor pericole grave. Pentru 
efectuarea reparaţiilor, contactaţi Serviciul Clienţi sau un comerciant autorizat.

•  În cazul defectării elementului de reţea sau a conductorului acestuia, piesele menţionate trebuie 
înlocuite de un comerciant autorizat.

Pericol de incendiu

 AVERTIZARE 
Utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea prezentelor instrucţiuni de utilizare poate cauza în 
anumite condiţii apariţia pericolului de incendiu!

Din acest motiv, nu utilizaţi aparatul de masaj
•  niciodată acoperit, de  exemplu, cu o pătură, pernă, ...
•  în apropierea benzinei sau a altor substanţe uşor inflamabile.

Manipulare

 ATENŢIE
Aparatul trebuie decuplat şi scos din priză după fiecare utilizare şi înainte de fiecare operaţiune de 
curăţare.
•  Trebuie să se evite introducerea obiectelor în orificiile aparatului sau între piesele mobile. Asigu-

raţi-vă că piesele mobile se pot mişca întotdeauna liber.
•  Protejaţi aparatul împotriva temperaturilor ridicate.

Eliminarea ca deşeu

 ATENŢIE
Respectaţi dispoziţiile locale privind eliminarea materialelor. Vă rugăm să eliminaţi aparatul 
conform prevederilor Directivei2002/96/CE– WEEE (Waste Electrical and Electronic 
Equipment) privind aparatele electrice şi electronice vechi. Pentru întrebări suplimentare, 
adresaţi-vă autorităţii locale responsabile pentru eliminarea deşeurilor.
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5. Descrierea aparatului
Pernă de masaj Shiatsu (latura frontală)
1. Curea de mână reglabilă

2. Comutator glisant cu 3 poziţii
 0 = oprit
 1 = viteză redusă
 2 = viteză mare

3. Role de masaj

4. Cablu de alimentare

6. Punerea în funcţiune
• Îndepărtaţi ambalajul.
• Verificaţi aparatul, cablul de alimentare cu ştecăr şi cablurile în vederea identificării defecţiunilor.
• Conectaţi fişa de legătură la mufa aparatului de masaj.
• Amplasaţi cablul într-o zonă unde nu există pericol de împiedicare.

7. Utilizare
Presaţi aparatul de masaj cu atenţie pe zona corpului pe care doriţi să o masaţi.  
În cazul în care vă provoacă dureri sau o senzaţie de disconfort, întrerupeţi masajul sau schimbaţi poziţia 
ori presiunea de strângere.
Nu prindeţi sau strângeţi părţi ale corpului, mai ales degete, între rolele de masaj rotative.
 Porniţi aparatul de masaj folosind tasta comutatorul glisant. Rolele de masaj încep să se rotească. Puteţi 
alege între viteză redusă şi viteză mare. Pentru a opri aparatul, aduceţi comutatorul glisant în poziţia 0.

 Indicaţie
•  Folosiţi aparatul de masaj timp de maxim 15 de minute. Dacă durata masajului este mai lungă, se 

pot cauza stimularea excesivă a musculaturii şi o stare de tensionare, nu de relaxare.

8. Îngrijire şi depozitare
Curăţarea

 AVERTIZARE
•	 	Înainte	de	fiecare	operaţiune	de	curăţare	scoateţi	elementul	de	reţea	din	priză	şi	din	aparat.
•  Curăţaţi aparatul doar conform instrucţiunilor. Se interzice cu desăvârşire pătrunderea de lichide 

în aparat sau accesorii.
•  Rolele de masaj pot fi înlăturate trăgând cu putere de ele. Elementul cu role poate fi curăţat sub 

jet de apă cu o perie moale şi puţin detergent.
 Aparatul poate fi curăţat cu o cârpă moale, puţin umezită.
•  Utilizaţi din nou aparatul doar atunci când acesta este complet uscat.
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Păstrare
Dacă nu utilizaţi aparatul un timp mai îndelungat, vă recomandăm să îl păstraţi în ambalajul original într-un 
mediu uscat şi fără să fie exercitată presiune la nivelul acestuia.
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