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návod k použití 

Masážní přístroj pro šiacu masáž nohou 

s hnětením a vyhříváním 

typ: MGF-50177 

Úvod 
Děkujeme, že jste si koupili masážní přístroj firmy Naipo pro šiacu masáž nohou. Přečtěte si pozorně tento návod k použití a 

uschovejte si jej, abyste se k němu v případě potřeby mohli vrátit. Budete-li potřebovat jakoukoliv pomoc, obraťte se na 

naše oddělení podpory zákazníkům. Při položení dotazu je nezbytné uvést modelové označení přístroje a číslo objednávky. 

Balení obsahuje 
1x masážní přístroj na nohy 

1 x masážní kulička 

1 x návod k použití 

*Poznámka: Ověřte si, prosím, zda všechny součástky jsou součástí balení a že jsou nepoškozené. Neváhejte se na nás 

obrátit s případnými dotazy. 

Technické údaje 
typ: MGF-50177 

Označení: šiacu masážní přístroj na nohy 

Napájení: 220–240 V ~/50–60 Hz 

Jmenovitý příkon: 32 W 

Automatický časovač: 15 minut 

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

NEBEZPEČÍ – Jak omezit riziko úrazu elektrickým proudem: 
1. Přístroj vždy odpojte od elektrické sítě okamžitě po použití a dříve, než jej budete čistit. 

2. Nedotýkejte se přístroj, pokud spadl do vody. Přístroj okamžitě odpojte od elektřiny. 

3. Neskladujte přístroj na místech, kde může snadno spadnou nebo se převrhnout do vany či umyvadla. 

4. Nevkládejte výrobek do vody, ani do jiných kapalin. 

VAROVÁNÍ – Jak omezit riziko úrazu elektrickým proudem, popálení, požáru apod.: 
1. Přístroj nesmíte nechat bez dozoru, je-li připojený k elektrické síti. Nepoužívaný přístroj vypněte ze zásuvky. 

2. 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. 

3. Děti a osoby s fyzickými nebo duševními omezeními, které přístroj používají, musí být pod neustálým bedlivým dozorem. 

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

5. Nepoužívejte přístroj, pokud má poškozený přívodní kabel nebo zástrčku, pokud nepracuje normálně, pokud spadl na 

zem, je-li poškození nebo spadl do vody. Přístroj vraťte oddělení péče o zákazníky na posouzení a případnou opravu. 

6. Nepřenášejte přístroj za přívodní kabel a nepoužívejte kabel jako rukojeť. 

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

8. Do otvorů přístroje nevkládejte a nepouštějte žádné předměty. 

9. Nepoužívejte ve venkovních prostorách. 

10. Nepoužívejte v místech, kde byly rozprášeny aerosoly (spreje) nebo kam je dodáván kyslík. 

11. Nedotýkejte se síťového adaptéru mokrýma rukama. 

12. Funkci vyhřívání používejte jen obezřetně, poněvadž může dojít k závažným popáleninám kůže. 

13. Nepoužívejte na citlivá místa nebo na místa se špatným krevním oběhem. 

14. Jakmile cítíte během používání bolest nebo nepohodlí, přestaňte přístroj používat. 

15. Po použití přístroje všechny jeho části vypněte a vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky. 

16. Výrobek nelze použít pro stanovení vlastní diagnózy, ani k léčbě chorob. Potřebujete-li lékařskou péči, obraťte se na 

svého ošetřujícího lékaře. 

17. Výrobek nepoužívejte v houpacím nebo posouvacím křesle. Při používání seďte s pevnou oporou, abyste předešli 

případným úrazům. 

18. Přístroj nepoužívejte ve stoje. 

19. Nepoužívejte výrobek bezprostředně po jídle, alkoholickém nápoji nebo intenzivním cvičení. 

20. Neponořujte výrobek do vody kvůli čištění a vyhněte se situacím, kdy by se voda dostala do ovládacího panelu 

přístroje. 

21. Nevkládejte nohy do otvorů mezi masážní koule, abyste předešli zraněním. 

22. Neobsluhujte mokrýma rukama/nohama. 

23. Tento výrobek nesmí používat velmi malé děti (ve věku do 3 let). 

24. Tento výrobek mohou používat děti starší 8 let, lidé s omezenými fyzickými, senzorickými a duševními schopnostmi a lidé 

bez zkušeností nebo znalostí, jen jsou-li pod dohledem a dostali pokyny, jak bezpečně přístroj používat, a jsou si plně 

vědomi důsledků a rizik používání přístroje. 



25. UCHOVEJTE TENTO NÁVOD, ABYSTE SE K NĚMU MOHLI V BUDOUCNU VRÁTIT. 

26. Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem, autorizovanou opravnou či osobou s potřebnou kvalifikací, 

aby se předešlo úrazu či škodám na majetku. 

27. Děti by si s výrobkem neměly hrát. 

28. Čištění a údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou pod stálým dohledem. 

Co znamená symbol přeškrtnuté popelnice 

 

Elektrické přístroje nevhazujte do směsného domovního odpadu; použijte k tomu vyhrazená sběrná 

místa. Informace o systémech sběru odpadů si vyžádejte od místní samosprávy. Jestliže vysloužilé 

elektrické spotřebiče skončí na skládce, mohou z nich vytékat do podzemních vod nebezpečné látky, 

které se dostanou do potravního řetězce a mohou následně poškozovat zdraví. Při výměně spotřebičů 

za nové jsou prodejci ze zákona povinni zdarma odebírat vysloužilá zařízení. 

Činnost zařízení 
a) Provozní podmínky 
• Nepoužívejte v místech s vysokou vlhkostí (jako jsou koupelny) nebo s vysokou teplotou. Mohlo by dojít ke zkratu nebo 

jiným bezpečnostním problémům. 

• Nepoužívejte v místech s vysokou teplotou (>40 °C). 

• Výrobek neumisťujte do venkovních prostor. 

• Neumisťujte do blízkosti strojů vydávajících teplo, pečicích trub a na místa s přímým slunečním světlem. 

b) Důležitá preventivní opatření 
Pokud vaši situaci popisuje některý stav uvedený níže, poraďte se před používáním tohoto výrobku se svým lékařem: 

1. Pacienti s rakovinou. 

2. Pacienti s osteoporózou. 

3. Lidé s chronickými chorobami. 

4. Těhotné ženy nebo ženy během menstruace. 

5. Nezletilí nebo lidé s fyziologickými potížemi. 

6. Lidé s kardiostimulátory nebo s obavami o své zdraví. 

7. Pacienti s vysokým krevním tlakem, chorobami srdce, mozkovou arteriosklerózou a mozkovou trombózou. 

8. Lidé, které prodělávají léčbu nebo bojují s chorobou. 

Schéma přístroje 

 

Pokyny k používání 
1. Zapnutí/vypnutí 

Síťový adaptér zapojte do elektrické zásuvky a stiskněte tlačítko „ “. Přístroj se spustí. 

2. Vyhřívání 

Po zapnutí přístroje stiskněte tlačítko „ “. Tím zapnete funkci vyhřívání. 

Po dalším stisku tlačítka „ “ kontrolka vyhřívání zhasne a funkce vyhřívání se vypne. 

 

3. Vypnutí 

Dalším stiskem tlačítka „ “ masážní přístroj vypnete. 

4. Masážní koule 

Masážní kouli vložte do příslušného otvoru a otočte ji ve směru hodin. Otáčením proti směru hodin ji uvolníte. 

 

Poznámka 
Níže uvedené provozní zvuky jsou nevyhnutelnou součástí činnosti přístroje a nejedná se o jeho závadu. 

• Vířivý zvuk po zapnutí masážní koule. 

• Hluk, když je jednotka přístroje pod tlakem. 

masážní koule noha podstavce

skladovací

prostor síťového

adaptéru

vyhřívání

vypínač

síťový adaptér



Řešení problémů 
Problém Důvod Řešení 

Nefunguje. 

Síťový adaptér není zapojený do 

zásuvky 

Zapněte síťový adaptér do zásuvky a 

zkontrolujte, zda jsou kabely správně 

připojené. 

Vypršel 15minutový časový limit. Stiskněte znovu vypínač a přístroj 

zapněte. 

Dlouhodobé používání. Vnitřní prostory motoru jsou přehřáté, 

proto se automaticky zapnula funkce 

ochrany proti přehřívání. Vypněte 

přístroj a vyčkejte alespoň hodinu, než 

zchladne, a pak jej znovu zapněte. 

Masáž je příliš silná nebo slabá. 

Nesprávný úhel. Upravte polohu masážního přístroje 

tak, aby vám byla masáž příjemná. 

Došlápnutí příliš tvrdé. Uvolněte prosím tlak při došlápnutí. 

Došlápnutí příliš lehké. Zvyšte prosím tlak při došlápnutí. 

Pokud vám výše uvedená řešení nepomáhají, obraťte se na naše oddělení služeb zákazníkům. 

 

Údržba, čištění a skladování 
1. Čistěte přístroj měkkým hadrem. 

2. Použijte prosím jemný, nežíravý čisticí prostředek, kterým otřete povrch výrobku. Dbejte, aby do přístroje nezatekla voda. 

3. Nepoužívejte k čištění výrobku benzín a ředidla. 

4. Chcete-li výrobek na delší dobu odložit, odpojte jej a skladujte v originálním obalu. Neskladujte a nepoužívejte přístroj na 

těchto místech: 

• vystavené přímému slunečnímu světlu; 

• s vysokou vlhkostí a teplotou; 

• prašná místa; 

• místa blízko ohně; 

• místa, kde může snadno dojít k pádu; 

• místa se silným magnetickým polem. 

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 

 


