
Masér očí návod 

Bezpečnostní podmínky: 

Před prvním spuštěním se ujistěte, že na typovém štítku zařízení je provozní napětí stejné jako ve vaší domácnosti. 

Děti nebo osoby se zdravotním postižením mohou používat toto zařízení pouze při dohledu dospělé osoby. 

Pokud máte pocit nevolnosti, nebo nepohodlí při používání tohoto přístroje, okamžitě přestaňte používáním a poraďte 

se s lékařem. 

V případě podezření že je by mohl být poškozen oční masér, nabíječka nebo napájecí kabel, 

Přístroj prosím odneste ke zkušenému technikovi na testování a opravu. 

Před zahájením nabíjecího procesu musí být síťová zástrčka, síťová zásuvka a zařízení suché. 

Nikdy neponořujte zařízení nebo nabíjecí adaptér do vody nebo jiných kapalin. 

Používejte prosím dodávanou nabíječku. 

Toto zařízení není vhodné pro lékařské aplikace nebo ošetření 
Nepoužívejte toto zařízení, pokud se necítíte dobře nebo pod vlivem  alkoholu, nebo drogy. 

Doporučujeme, aby toto zařízení nepoužívalo déle než 15 minut na jednu aplikaci. 

Osoby s očními problémy by toto zařízení neměly používat. Podobně jako osoby po operaci oka, katarakta, oddělení 
sítnice nebo podobné oční onemocnění, za žádných okolností toto zařízení nepoužívejte. 

Pokud po užívání zaznamenáte oční tlak nebo tmavé kruhy pod očima nebo jiné oční stížnosti, zařízení přestaňte 

používat. A poraďte se s lékařem. 

Osoby s elektrickým zdravotnickým pomocným zařízením, jako je kardiostimulátor, nesmí toto zařízení používat. 

Osoby trpící rakovinou, srdečními problémy, hypertenzí. nebo podobně, používejte toto zařízení pouze s mimořádnou 

péčí. V opačném případě platí obvyklá bezpečnostní pravidla. 

V případě horečky nad 38 ° C nesmí být toto zařízení používáno. 

Během používání mírně zvedněte hlavu, aby oční masér mohl lépe držet na správném místě. 

Nikdy neodstraňujte vnitřní součásti zařízení, abyste zabránili poškození a poruše. 

Toto zařízení smí opravovat pouze na kvalifikované dílně. 
Odpojte napájecí šňůru tak, že vytáhnete napájecí kabel. Při odpojování vždy tahejte za zdroj nikoliv za kabel. 

Nikdy nenechávejte napájecí kabel přes okraj stolu a nikdy je nenechávejte na horkých povrchách. 

Nepokoušejte se sami zařízení opravit. Vždy vyhledejte odbornou dílnu. 

Používejte pouze nabíječku (nabíjecí adaptér) nabíjení baterie tohoto zařízení. Pokud je nabíječka vadná, zeptejte se 

kvalifikované prodejně o radu. 

Rozsah dodávky 

 

1) Ovládací panel  Adaptér 

2) Display 

3) Masážní brýle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4)  USB port  USB kabel 

5) Zapínání čelenky 

6) Elastická čelenka 

7) Kožené pouzdro 
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 Pozor 

Výchozí nastavení pro aplikaci je 

15 minut. Po uplynutí této doby se zařízení automaticky vypne. Stisknutím spínače zapnutí / vypnutí lze operaci 

obnovit. 

Operace 

Masážní metoda 

1. Stiskněte tlačítko pro masáž a zařízení otevře základní nastavení tlaku vzduchu (svítí ikona tlaku vzduchu). 

2. Při používání tohoto přístroje můžete také poslouchat hudbu. držete Stiskněte tlačítko hudby na 3 sekundy pro 

aktivaci přehrávání hudby (Ikona hudby se rozsvítí). Chcete-li zvýšit hlasitost, stiskněte tlačítko hudby krátce 

(nastavení hlasitosti ve 4 krocích). Pro vypnutí hudby podržte tlačítko hudby na 3 sekundy. Krátce stiskněte V – 

pro snížení hlasitosti. Podržte tlačítko po dobu 3 sekund na další píseň. 

3. Funkce vibrací a tlaků lze aktivovat a deaktivovat pomocí odpovídajících tlačítek (příslušný symbol se rozsvítí). 
4. Používáte-li oční masáž na veřejnosti. můžete připojit sluchátka (sluchátka není součástí dodávky v ceně). 

Jakmile připojíte sluchátka k zařízení, vnitřní reproduktor se vypne. Hudba se ovláda podle popisu výše. 

5. Když je baterie téměř prázdná. symbol baterie bliká červeně. Zavřete prosím v tomto případě okamžitě dodaný 

nabíjecí adaptér USB. Během procesu nabíjení svítí symbol baterie červeně; jakmile je baterie zcela nabitá, 

symbol se změní na modrou.Zařízení můžete připojit k počítači pomocí rozhraní USB a po opravě nových 

skladeb kopírovat na zařízení a / nebo odstranit staré písně. Během přenosu dat je však je funkce nabíjení 
baterie vypnuta 

Oční masér 

1) Oční masáž: 

Oční masáž může zlepšit mikrocirkulaci účinku očních tkání. Posílí metabolismus kožních buněk, aby vypadaly 

tvrdší a jasnější, vyčistit zorné pole, zabránit krátkozrakosti a zmírnit nepohodlí očí. 
2) Inhibice nervové slabosti, zlepšení spánku. Masáž pro podporu krevní oběh na obličeji, snížení krevního tlaku v 

mozku. Relaxace mozku, posilování mozkové aktivity a zmírnění stávající nervové slabosti a nespavosti. 

Osvěžující účinek. 

 POZOR 

Prosím nezvyšujte tlak na vzduchové polštáře mohlo by dojít k poškození zařízení. 
Kontaktní čočky. Šperky a další předměty by měly neměli být přítomny při použití tohoto zařízení. 

Nabíjení 

Otevřete kryt nabíjecího portu na levé straně produktu a připojte konektor nabíjecího kabelu USB (DC-konektor) k 

druhému konci kabelu připojte k dodávanému nabíjecímu adaptéru USB (USB konektor). 

Zapojte nabíjecí adaptér do síťové zásuvky (220-240 V – 50/60 Hz) vaší domácnosti. 

Jakmile je adaptér připojen. symbol baterie se rozsvítí červeně. 

Nabíjení trvá přibližně 3 hodiny. Jakmile je baterie plně nabitá, rozsvítí se symbol baterie modře. 

 



 POZOR 

Během nabíjení zařízení nemůže používat. 

Použijte pouze přiložený nabíjecí adaptér pro nabíjení tohoto zařízení. 
Nabíjecí kabel nesmí být zalomení ani rozdrcený, aby nedošlo k poškození zařízení. 

Údržba a ochrana 

Údržba 

pravidelně otřete nečistoty a nečistoty měkkým hadříkem zařízení mějte vypnuté. 

Pokud by zařízení bylo velmi znečištěné. Otřete jej bavlněných hadříkem a přípravkem na bázi alkoholu. 

POZOR 

Nepoužívejte vodu ani korozivní kapaliny pro čištění tohoto zařízení. 

Ochrana 

Po použití zařízení umístěte do obalu a uchovejte jej na bezpečným a suchém místě. 

Nepokládejte na výrobek těžké předměty a chraňte jej před vlhkostí a nadměrném teplem. 

POZOR 

Nikdy nevystavujte výrobek vysokým teplotám ani horké vodě. 

Děti nesmí produkt používat ani si s ním hrát. 

Řešení problémů: 

Problém Možná příčina Řešení 

zařízení nejde zapnout 

Zmáčkněte zapínač Přepnout na "zapnuto" 

Baterie je slabá Nabijte baterii 

časovač vypršel znovu přístroj zapněte 

Baterie se nenabíjí Nabíjecí kabel není připojen Připojte kabel 

LED dioda bliká nebo je 
zcela vypnuté zařízení 

baterie je slabá Nabijte baterii 
Tlak vzduchu je příliš 

slabí 

 

Pokud dojde k poruše, která není uvedena v této tabulce přístroj prosím odneste do kvalifikovaném servisu. Nikdy 

neodstraňujte nebo opravujte samotný výrobek. 

Technická data: 

Provozní napětí: .....................................3,7v 

výkon: ....................................................<5W 

Paměťová karta TF: ................................256 MB 

Síťová nabíječka: ...................................5 V - / 1000 mA 

Pracovní proud: ........ ............................ 900 mA 


