
Návod na použitie  

Očného masážneho prístroja
 

 
 

   

 
 

 
  

  
 

  
 

    

    

 

1. ON/OFF 

2. Tlačidlo na ovládanie teploty 

3. Nízkoteplotná hrejivá terapia 

4. Stredne teplotná hrejivá terapia 

5. Vysokoteplotná hrejivá terapia 

6. Režim vibračnej masáže 

7. Bluetooth svetlo 

8. Kontrolka nabíjania

Návod na obsluhu: 

1. Dlho stlačte „tlačidlo ON/OFF“ na 2 sekundy, čím zapnete alebo vypnete 

zariadenie 

2. Krátkym stlačením tlačidla „ON/OFF“ prepínate 3 režimy. 

Automatický režim: Hrejivá terapia + masáž + hudba 

Režim vitality: Masáž + hudba 

Režim spánku: Hrejivá terapia + hudba 

3. Krátko stlačte „Tlačidlo ovládania teploty“ pre zmenu teploty.  

4. Dlhým stlačením tlačidla „Tlačidlo ovládania teploty“ na 2 sekundy upravíte 

hlasitosť hudby. 

Úroveň hlasitosti: Nízka-Stredná-Vysoká-OFF 

Každým dlhým stlačením môžete prepínať medzi rôznymi úrovňami hlasitosti 

5. Bluetooth vyhľadávací názov EM-004 

Dokáže prehrávať hudbu z mobilného telefónu po pripojení k bluetooth, potom 

je možné hlasitosť hudby nastaviť cez mobilný telefón. 

Poznámka: Automatické vypnutie po 10 minútach. 



 

 

 

Upozornenia ku prevádzke: 

Pred použitím produktu si pozorne prečítajte a dodržiavajte pokyny. 
Nezodpovedáme za následky spôsobené nesprávnym používaním alebo 
nedodržaním pokynov. 

1. Nepoužívajte tento výrobok počas jazdy. 

2. Prosím, nepoužívajte tento výrobok pri príliš vysokej teplote alebo v 
extrémne vlhkých podmienkach. 

3. Ak máte ochorenie, poraďte sa s odborným lekárom a užívajte ho pod 
dozorom svojich príbuzných. 

4. Vyhnite sa jej použitiu po pití alkoholu. 

5. Pri používaní tohto produktu nenoste na použitých častiach tela iné 
zdravotnícke, kozmetické, zdravotnícke predmety a doplnky, aby ste predišli 
konfliktom a fyzickému zraneniu. 

6. Napájací adaptér používajte v súlade s národnými normami a dbajte na 
elektrickú bezpečnosť. 

7. Tento produkt je zdravotníckym zariadením pre domáce použitie, ktorý nie je 
vhodný na diagnostiku a liečbu. 

8. Tento výrobok má funkciu ohrevu. Pre tých, ktorí nie sú citliví na teplo, buďte 
pri používaní opatrní. 

9. Okamžite prestaňte používať, ak sa počas používania cítite nepríjemne. 

10. Výrobok nepoužívajte v kúpeľni alebo inom vlhkom prostredí. 

11. Výrobok nepoužívajte, ak je masírovaná časť tela poranená, je začervenaná 
a zapálená alebo je fyzicky abnormálna 

12. Ak potrebujete zariadenie vyčistiť, utrite ho mäkkou čistiacou handričkou a 
udržujte produkt v suchu. 
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