
Masážní přístroj nohou s využitím
tlaku vzduchu

DJL-K818A

Návod k použití
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Návod na použití masážního přístroje nohou s 
využitím tlaku vzduchu

Děkujeme,  že  jste  si  vybrali  masážní  přístroj  nohou DJL-K818A.
Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod a zejména
související upozornění. Tento návod řádně uschovejte na nezbytně
nutnou dobu.
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Vlastnosti výrobku

� Příjemný vzhled, výrobek je přenosný a pohodlný.
� Kombinace společně s masáží shiatsu, masáží hnětením, masáží tlakem

vzduchu a funkcí ohřevu.
� Masáž hnětením a masáž shiatsu od prstů na nohou po paty zahrnuje

všechny akupunkturní body.
� Funkce masáže tlakem vzduchu vás uvolní.
� Šest  úrovní  intenzity  masáže  tlakem  vzduchu,  nastavitelná  rychlost

masáže hnětením ve dvou úrovních.
� K dispozici je automatický pracovní režim a manuální pracovní režim,

existuje nastavení dvou automatických pracovních režimů.
� Dvě úrovně nastavení teploty ohřevu: nízká, vysoká teplota.
� Funkce automatického vypnutí po 15 minutách.
� Bezpečné a spolehlivé napájení pomocí 12V adaptéru DC.

Náhradní díly a funkce

1. Ovládací panel: ovládání masážních funkcí výrobku.
2. Poloha rolovacích masážních hlavic: masáž oblasti přední části nohy.
3. Poloha masážních hlavic shiatsu: masáž oblasti nožní klenby.
4. Poloha hnětací masážní hlavice: masáž oblasti paty.
5. Poloha vzduchového vaku: poskytuje funkci masáže tlakem vzduchu.
6. Snímatelný a pratelný látkový potah.
7. Zásuvka DC.
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Pokyny k ovládacímu panelu

1. Tlačítko  pro  hnětení:  Volba  dvouúrovňové
rychlosti masáže.

2. Tlačítko masáže tlakem vzduchu: Šest úrovní
intenzit  masáže  tlakem  vzduchu  zvolené
pouze v manuálním pracovním režimu.

3. Tlačítko  Auto:  Volba  dvou  druhů
automatických pracovních režimů.

4. Tlačítko  ohřívání:  Volba  nízké  nebo vysoké
teploty.

5. Tlačítko  napájení:  Zapnutí/vypnutí
masážního přístroje.

Provozní pokyny

Zapojte  výstupní  konektor  adaptéru  do  konektoru  napájecího  kabelu
masážního  přístroje  nohou,  poté  zapojte  vstupní  konektor  adaptéru  do
síťové zásuvky AC, bzučák vydá zvuk „di“, kontrolky LED napájení začnou
blikat a masážní přístroj nohou je připraven k činnosti.

Manuální pracovní režim

Zapněte tlačítko napájení, spustí se manuální pracovní režim:
1. Stisknutím  tlačítka  „Kneading“  (hnětení)  můžete  vybrat  dvě  úrovně

rychlosti masáže: pomalou, rychlou.
2. Stisknutím  tlačítka  „Air  pressure“  (tlak  vzduchu)  můžete  zvolit  šest

úrovní  intenzity  masáže  vzduchem.  (První  kontrolka  (označená „low“
(nízká úroveň)) se rozsvítí zeleně, to znamená 1. úroveň. První kontrolka
se rozsvítí červeně, to znamená 2. úroveň. Druhá kontrolka (označená
„middle“  (střední  úroveň))  se  rozsvítí  zeleně,  to  znamená  3.  úroveň.
Druhá  kontrolka  se  rozsvítí  červeně,  to  znamená  4.  úroveň.  Třetí
kontrolka  (označená  „high“  (vysoká  úroveň))  se  rozsvítí  zeleně,  to
znamená 5. úroveň. Třetí kontrolka se rozsvítí červeně, to znamená 6.
úroveň.)

3. Stisknutím  tlačítka  „Heating“  (ohřívání)  můžete  zvolit  nízkou  nebo
vysokou teplotu.
(Lze  nastavit  v  automatickém  pracovním  režimu  nebo  manuálním
pracovním režimu.)
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Automatický pracovní režim

1. Stiskněte tlačítko „Auto“, spustí se automatický režim A (kontrolka vlevo
se rozsvítí), v činnosti budou níže uvedené funkce:

A. Kombinovaná  funkce  masáže  tlakem  vzduchu  s  funkcí  masáže
hnětením.

B. Funkce masáže tlakem vzduchu.
C. Funkce masáže hnětením.
Výše  uvedené  tři  druhy  funkcí  pracují  v  cyklu  do  doby  automatického
vypnutí v délce 15 minut.
2. Stiskněte  znovu  tlačítko  „Auto“,  spustí  se  automatický  režim  B

(kontrolka vpravo se rozsvítí), v provozu budou níže uvedené funkce:
A. Režim masáže tlakem vzduchu.
B. Režim masáže hnětením.
C. Kombinovaný  režim  masáže  tlakem  vzduchu  s  režimem  masáže

hnětením.
Výše  uvedené  tři  druhy  funkcí  pracují  v  cyklu  do  doby  automatického
vypnutí v délce 15 minut.
3. Stiskněte znovu tlačítko „Auto“, automatický pracovní režim se vypne, v

činnosti je manuální pracovní režim.
Tento  masážní  přístroj  má  funkci  „automatického  vypnutí  po  15
minutách“. Když doba masáže dosáhne 15 minut, přístroj se zastaví.

Údržba výrobku a upozornění

Abyste  udrželi  masážní  přístroj  v  nejlepším  stavu,  dodržujte  správné
používání a věnujte pozornost níže uvedeným bodům.

1. Nemasírujte oblast na chodidle, kde existuje poranění nebo vředy.
2. Abyste předešli přetížení masážního přístroje, nestůjte na něm ani na

něj nesedejte.
3. Na začátku nepoužívejte masáž nepřetržitě po dlouhou dobu. Poté, co

se přizpůsobíte, můžete dobu používání masáže prodloužit.
4. Používejte pokaždé po dobu kratší než 30 minut.
5. Pokud během používání zaznamenáte jakékoli abnormální podmínky,

jako  je  přehřátí  nebo  zápach,  okamžitě  přestaňte  masážní  přístroj
používat a vypněte jej.

6. Po  použití  nejprve  vypněte  systém  stisknutím  tlačítka  „Power“
(napájení) na ovladači a poté odpojte napájecí zástrčku z napájení AC.
Nevytahujte napájecí kabel násilím.
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7. Před čištěním produktů odpojte adaptér z napájecí zástrčky AC.
8. K  čištění  masážního  přístroje  použijte  měkkou  bavlněnou  tkaninu  a

neutrální čisticí prostředek.
9. Pokud podstupujete lékařské ošetření nebo se u vás jedná o některý z

následujících případů, poraďte se prosím se svým lékařem a používejte
přístroj v souladu s jeho pokyny.
 Rakovina
 Chronické nebo vážné onemocnění
 Těžké onemocnění srdce
 Kardiostimulátor
 Jiné prostředky vyrobené z kovu, například protetické
 Duševní porucha
 Těhotné ženy nebo děti

10. Nevytahujte  napájecí  kabel  masážního přístroje  násilím nebo za  něj
netahejte.

11. Nepoužívejte masážní přístroj ve vodě ani na jiných vlhkých místech.
Pokud masážní přístroj  omylem spadne do vody, vypněte napájení a
vytáhněte zástrčku ze zásuvky před tím, než jej vytáhnete z vody.

12. Pokud výrobek používáte, nepokládejte jej pod polštář nebo přikrývku.
13. Při  používání  masážního  přístroje  jej  nijak  nezakrývejte.  Při  zakrytí

masážního přístroje bude teplota motoru příliš vysoká a může dojít k
poruše nebo poškození.

14. Nepoužívejte  masážní  přístroj  v  blízkosti  kamen  nebo  jiného  zdroje
tepla

15. Používejte originální  příslušenství  nebo součástky od výrobce tohoto
masážního přístroje

16. Bez našeho povolení nerozebírejte masážní přístroj za účelem opravy.
Jakákoli taková činnost způsobí, že uživatel ztratí naší záruku společně
s poprodejním servisem.

17. Pro  vaši  osobní  bezpečnost  a  životnost  tohoto  masážního  přístroje
neotevírejte  zip.  Neponeseme  odpovědnost  za  žádné  následky
způsobené takovou činností.

18. Tento spotřebič není určen pro osoby, které jsou tělesně postižené, mají
smyslovou  nebo nervovou  vadu  nebo  nemají  dostatek  zkušeností  a
zdravého  rozumu  k  jeho  používání,  pokud  nebudou  při  používání
tohoto  zařízení  pod  dohledem  a  vedením  osob,  které  převezmou
odpovědnost za jejich bezpečnost.

19. Děti  musí  být  pod  dohledem,  aby  bylo  zajištěno,  že  si  s  přístrojem
nebudou hrát.

20. Osoba,  která  není  citlivá  na  teplo,  musí  věnovat  větší  pozornost
povrchu spotřebiče.
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Jednoduchá analýza poruch a 
jak je vyřešit

Jev Možná příčina Jak problém vyřešit

Nefunguje?

1. Napájení není zapnuto
1. Připojte ke zdroji 

napájení

2. Zástrčka má špatný 
kontakt

2. Zkontrolujte zástrčku

3. Nebylo stisknuto 
tlačítko „Power“ 
(napájení)

3. Stiskněte tlačítko 
„Power“ (napájení)

Přestal fungovat?

1. Bez napájení
1. Zkontrolujte, zda je 

rozhraní napájení 
dobře připojeno

2. Délka masáže je přes 
15 minut

2. Znovu zapněte 
tlačítko „Power“ 
(napájení)

Specifikace

Název výrobku: Masážní přístroj nohou s využitím tlaku vzduchu
Model č.: DJL-K818A
Napětí: 12 V 
Výkon: 40 W
Distributor: Nanolab shop spol. s r.o., Trnkova 3052/137, Líšeň, 628 00 Brno
tel. 840 200 300
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Poznámka

Pokud máte během používání pocit, že intenzita masáže tlakem
vzduchu je příliš velká tak, že se cítíte nepohodlně, 
doporučujeme vám stisknout tlačítko „deflate“ (vyfouknout) po 
dobu 5 sekund, abyste toto nepohodlí zmírnili.


