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Návod k obsluze a údržbě  

INFRAČERVENÝ MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ IM200 

Výrobky značky PRAKTIK dodává: 

SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika 

web: www.solid-czech.cz 

Technické specifikace: 

1. Vstupní napětí: AC 230V~50Hz. 

2. Maximální příkon: 13W 

3. Maximální doba nepřetržitého použití: 20min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled součástí    Příslušenství 
1 Funkční přepínač    A Bodový soustřeďovač 
2 Infračervené diody LED   B Masér pokožky hlavy 
3 Masážní hlavice     C Povrchový masér 
        D Masér nohou 
 
Výrobek není hračka! Spotřebič není určený k používání osobami (včetně dětí) se sníženými 
fyzickými, smyslovými, anebo mentálními schopnostmi, anebo s nedostatkem zkušeností a 
vědomostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich dohled neposkytuje dohled, anebo je 
nepoučila o používání spotřebiče. Děti by měli být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se 
spotřebičem nehrají! 

 

Všeobecné bezpečnostní pokyny 

� Před uvedením tohoto přístroje do provozu prosím pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku. 
� Tyto pokyny, záruční list, účtenku a pokud možno také obal včetně vnitřních výplní prosím uschovejte! 
� Zařízení je určeno výhradně pro soukromé použití! 
� Zástrčku vytáhněte ze zásuvky vždy, když přístroj nepoužíváte, když připojujete jakékoliv součásti příslušenství, přístroj 

čistíte, anebo dojde-li k jakékoliv poruše. Nejdříve přístroj vypněte. Vytažení provádějte uchopením za zástrčku, nikoliv 
za kabel. 

� Abyste děti ochránili před nebezpečími spojenými s elektrickými zařízeními, nikdy je nenechávejte s přístrojem bez 
dozoru. Podobně při volbě vhodného místa pro svůj přístroj postupujte tak, aby děti neměly k přístroji přístup. Pečlivě 
zajistěte, aby kabel nevisel směrem dolů. 

� Přístroj i kabel pravidelně prohlížejte, zda nejsou poškozeny. V případě jakéhokoliv poškození by přístroj neměl být 
používán. 

� Přístroj neopravujte sami, vždy vyhledejte pomoc autorizovaného odborníka. 
� Zlomený či poškozený síťový kabel lze z bezpečnostních důvodů nahradit pouze obdobným kabelem od výrobce, 
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našeho oddělení služby zákazníkům, či jiné osoby s obdobnou kvalifikací. 
� Přístroj i kabel chraňte před teplem, přímým slunečním světlem, vlhkostí, ostrými hranami a podobně. 
� Přístroj nikdy nepoužívejte bez dozoru! Přístroj vypínejte vždy, když jej nepoužíváte, a to i na krátký okamžik. 
� Používejte pouze originální příslušenství. 
� Přístroj nepoužívejte venku. 
� Přístroj nesmí být za žádných okolností pokládán do vody či jiné tekutiny, ani s nimi nesmí přijít do styku. Máte-li mokré 

či vlhké ruce, přístroj nepoužívejte. 
� Dojde-li k namočení či navlhčení přístroje, okamžitě vytáhněte elektrickou zástrčku ze sítě. Nesnažte se sahat do vody. 
� Přístroj používejte pouze k účelu, ke kterému je určen. 

Speciální bezpečnostní pokyny 

� Přístroj nepoužívejte v úrovni očí ani na jiné citlivé části těla. 
� Masážní přístroj byste neměli používat pod dekou ani na jiných špatně odvětraných místech. 
� Před čištěním vždy odpojte síťový kabel! 
� Očistěte kryt suchým hadříkem. 
 

Použití přístroje 

Elektrické připojení 
� Zasuňte zástrčku do řádně instalované zásuvky 230V/50Hz. 
� Masážní přístroj používejte pouze po maximální dobu 20 minut (tato doba je vyznačena na štítku – KB 20min.) 

Poté nechte přístroj 15 minut vychladnout. 
 
Funkční přepínač (1) 
0 = Vypnuto 
1 = Masáž 
2 = Infračervené zahřívání 
3 = Masáž s infračerveným zahříváním 
 
1. Zvolte požadovaný režim pomocí funkčního přepínače (1) 
2. Přístroj pracuje nejúčinněji, pokud jej používáte bez oblečení. 

Před aplikací infračerveného tepla zkontrolujte teplotu hlavice. 
 
Masážní příslušenství 
 
Je-li třeba, umístěte na masážní hlavici některé masážní příslušenství (3). 
 
A: Bodový soustřeďovač (hluboká masáž, uvolňuje svalové napětí) 
B:  Masér pokožky temene hlavy (zlepšuje krevní oběh) 
C: Masér určité oblasti (intenzívní masáž v případě bolestivých a napjatých svalů) 
D: Masér nohou 
 
Toto zařízení vyhovuje směrnici CE pro potlačení vysokofrekvenčního rušení a nízkonapěťovou bezpečnost, a bylo 
zkonstruováno tak, aby splňovalo současné požadavky na bezpečnost. 
Zařízení podléhá technickým změnám bez předchozího upozornění! 


