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Návod na obsluhu a údržbu  

INFRAČERVENÝ MASÁŽNY PRÍSTROJ IM200 

Výrobky značky PRAKTIK dodáva: 

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

web: www.solid-czech.cz 

Technické špecifikácie: 

1. Vstupné napätie: AC 230 V~50 Hz 

2. Maximálny príkon: 13 W 

3. Maximálny čas nepretržitého použitia: 20 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehľad súčastí    Príslušenstvo 
1 Funkčný prepínač    A Bodový sústreďovač 
2 Infračervené diódy LED   B Masér pokožky hlavy 
3 Masážne hlavice    C Povrchový masér 
        D Masér nôh 
 
Výrobok nie je hračka! Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so 
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom 
skúseností a vedomostí, ak im osoba zodpovedná za ich dohľad neposkytuje dohľad, alebo ich 
nepoučila o používaní spotrebiča. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa so 
spotrebičom nehrajú! 

 

Všeobecné bezpečnostné pokyny 

� Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky, prosím, starostlivo preštudujte túto užívateľskú príručku. 
� Tieto pokyny, záručný list, účtenku a pokiaľ možno tiež obal vrátane vnútorných výplní, prosím, uschovajte! 
� Zariadenie je určené výhradne na súkromné použitie! 
� Zástrčku vytiahnite zo zásuvky vždy, keď prístroj nepoužívate, keď pripájate akékoľvek súčasti príslušenstva, prístroj 

čistíte, alebo ak dôjde k akejkoľvek poruche. Najskôr prístroj vypnite. Vytiahnutie vykonávajte uchopením za zástrčku, 
nie za kábel. 

� Aby ste deti ochránili pred nebezpečenstvami spojenými s elektrickými zariadeniami, nikdy ich nenechávajte s 
prístrojom bez dozoru. Podobne pri voľbe vhodného miesta pre svoj prístroj postupujte tak, aby deti nemali k prístroju 
prístup. Starostlivo zaistite, aby kábel nevisel smerom dole. 

� Prístroj i kábel pravidelne prezerajte, či nie sú poškodené. V prípade akéhokoľvek poškodenia by prístroj nemal byť 
používaný. 

� Prístroj neopravujte sami, vždy vyhľadajte pomoc autorizovaného odborníka. 
� Zlomený či poškodený sieťový kábel je možné z bezpečnostných dôvodov nahradiť iba obdobným káblom od výrobcu, 
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nášho oddelenia služby zákazníkom, či inej osoby s obdobnou kvalifikáciou. 
� Prístroj i kábel chráňte pred teplom, priamym slnečným svetlom, vlhkosťou, ostrými hranami a podobne. 
� Prístroj nikdy nepoužívajte bez dozoru! Prístroj vypínajte vždy, keď ho nepoužívate, a to i na krátky okamih. 
� Používajte iba originálne príslušenstvo. 
� Prístroj nepoužívajte vonku. 
� Prístroj nesmie byť za žiadnych okolností ukladaný do vody či inej tekutiny, ani s nimi nesmie prísť do styku. Ak máte 

mokré či vlhké ruky, prístroj nepoužívajte. 
� Ak dôjde k namočeniu či navlhčeniu prístroja, okamžite vytiahnite elektrickú zástrčku zo siete. Nesnažte sa siahať do 

vody. 
� Prístroj používajte iba na účel, na ktorý je určený. 

Špeciálne bezpečnostné pokyny 

� Prístroj nepoužívajte v úrovni očí ani na inej citlivej časti tela. 
� Masážny prístroj by ste nemali používať pod dekou ani na iných zle odvetraných miestach. 
� Pred čistením vždy odpojte sieťový kábel! 
� Očistite kryt suchou handričkou. 
 

Použitie prístroja 

Elektrické pripojenie 
� Zasuňte zástrčku do riadne inštalovanej zásuvky 230 V / 50 Hz. 
� Masážny prístroj používajte iba maximálne 20 minút (tento čas je vyznačený na štítku – KB 20 min.) 

Potom nechajte prístroj 15 minút vychladnúť. 
 
Funkčný prepínač (1) 
0 = Vypnuté 
1 = Masáž 
2 = Infračervené zahrievanie 
3 = Masáž s infračerveným zahrievaním 
 
1. Zvoľte požadovaný režim pomocou funkčného prepínača (1). 
2. Prístroj pracuje najúčinnejšie, ak ho používate bez oblečenia. 

Pred aplikáciou infračerveného tepla skontrolujte teplotu hlavice. 
 
Masážne príslušenstvo 
 
Ak je potrebné, umiestnite na masážnu hlavicu niektoré masážne príslušenstvo (3). 
 
A: Bodový sústreďovač (hlboká masáž, uvoľňuje svalové napätie) 
B:  Masér pokožky temena hlavy (zlepšuje krvný obeh) 
C: Masér určitej oblasti (intenzívna masáž v prípade bolestivých a napnutých svalov) 
D: Masér nôh 
 
Toto zariadenie vyhovuje smernici CE pre potlačenie vysokofrekvenčného rušenia a nízkonapäťovú bezpečnosť, a bolo 
skonštruované tak, aby spĺňalo súčasné požiadavky na bezpečnosť. 
Zariadenie podlieha technickým zmenám bez predchádzajúceho upozornenia! 


