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TRI MAX
Děkujeme vám, že jste si vybrali masážní přístroj TRI MAX společnosti LANAFORM®. 
Reflexologie nebo reflexní terapie chodidel je tradiční čínská metoda. Mimo masáže 
chodidel může být tento přístroj použit i pro masáž lýtek, stehen, zad a beder. Vibrační 
masáž zbavuje pocitu únavy a ztuhlosti svalů. Vysoká frekvence vibrace, magnetický 
systém a termoterapie umožňují zdokonalovat krevní oběh a hladkou průchodnost střev. 
Napomáhá rovněž snížení tělesného vypětí a udržuje fyzickou vyrovnanost organismu.

Díky masážnímu přístroji TRI MAX budete moci ocenit, jak doma, tak v zaměstnání, 
blahodárný vliv účinné a příjemné masáže na vaší celkovou duševní pohodu a zdraví.

Před použitím masážního přístroje prostudujte pečlivě veškeré instrukce a 
pokyny.

SLOŽENÍ VÝROBKU
(1) • panel s vibrujícím povrchem;

(2) • infračervené světlo;

(3) • masážní mechanismy;

(4) • napájecí kabel;

(5) • dálkové ovládání;

(6) • podstavec;

(7) • ovládací deska.

POKYNY K POUŽITÍ
•  Masážní přístroj umístěte na rovnou plochu a zásuvku napájecího kabelu zasuňte do 

zdroje elektrického proudu;

•  Stiskněte tlačítko “ON/OFF”, masažní přístroj se zapne a současně se rozsvítí kontrolní 
světlo na ovládací desce. Na displeji LCD se zobrazí číslice 06 oznamující intenzitu 
vibrace v poloze 6. Původní nastavení je v manuálním režimu: rychlost vibrace 6, 
automatické vypnutí za 10 minut a intenzita infračerveného tepelného záření 3;

•  Stiskněte tlačítko  pro zrychlení rytmu vibrace a tlačítko  pro jeho snížení. Každé 
další stisknutí tlačítka znamená další zvýšení nebo snížení úrovně vibrace. Displej 
současně zobrazí číslici odpovídající modifikaci rytmu. Rozsah nastavení rychlosti je od 
0 do 12, číslice 0 znamená zastavení masáže;

•  Stiskněte tlačítko “TIME” pro volbu délky intervalu masáže. Každé další stisknutí tlačítka 
znamená další postupný přechod mezi intervaly: 10 minut - 15 minut - 20 minut a opět 
10 minut. Základní doba masáže je 10 minut;

•  Stiskněte tlačítko “INFRARED” pro modifikaci termoterapie. Rozsah intenzity 
infračerveného tepelného záření se pohybuje mezi hodnotami H0 a H5, hodnota H0 
znamená absenci infračerveného záření. Základní hodnotou nastavení je H3. Každé 
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další stisknutí tohoto tlačítka znamená další postup intenzity v pořadí H4-H5-H0-H1-
H2-H3-H4. Při každém stisknutí tlačítka “INFRARED” se hodnota intenzity infračerveného 
záření zobrazí na displeji. Displej LCD jí zobrazí vždy po uplynutí intervalu 8 sekund po 
každém stisknutí;

•  Stiskněte tlačítko “AUTO” pro volbu automatického provozního režimu. Tento masážní 
přístroj má dva programy: Cyklus I a Cyklus II. Každé další stisknutí tlačítka “AUTO” vám 
umožní přechod mezi provozními režimy Manuální - Cyklus I - Cyklus II – Manuální.

1. Cyklus I :  Možnost nastavení rychlosti vibrace mezi hodnotami 2 a 12;
Možnost nastavení teploty infračerveného záření mezi hodnotami 5 a 1;
Interval mezi každým přechodem provozního režimu je 8 sekund.

2. Cyklus II :  Možnost nastavení rychlosti vibrace mezi hodnotami 2-4-6-12-7-9-5;
Možnost nastavení teploty infračerveného záření mezi hodnotami 5-5-4-4-1-
1-3-3;
Interval mezi každým přechodem provozního režimu je 4 sekundy.

•  Zvolte délku, teplotu a vibrační rychlost masáže v závislosti na vašem zdravotním stavu. 
Při každé prvé aplikaci masáže na určitém místě vašeho těla doporučujeme použít 
masážní přístroj v délce 1 - 3 minut. Následně přizpůsobte délku, teplotu a vibrační 
rychlost masáže vašim nárokům. Důležité je, abyste vždy volili jednotlivé funkce 
počínaje nejnižší intenzitou;

•  Stisknutím tlačítka “ON/OFF” masážní přístroj vypnete; nezapomeňte vyjmout napájecí 
kabel ze zásuvky elektrické sítě.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ : POUŽITÍ V MANUÁLNÍM 
PROVOZNÍM REŽIMU

(1) • “ALIMENTATION ON/OFF”: zapnutí/vypnutí masážního přístroje;

(2) • “INFRAROUGE”: modifikace intenzity infračerveného záření;

(3) • “VITESSE”: nastavení rychlosti vibrace.
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Použití a účinnost

Masážní přístroj může být používán pro masáž chodidel, ale může být rovněž používán 
pro masáž ostatních částí těla. V případě masáže lýtek, stehen, zad a beder může vibrace 
snížit pocit únavy a odstranit ztuhlost svalů. Pravidelná abdominální masáž a masáž 
lýtek má za následek akceleraci vyměšování a tím posiluje imunitární obranyschopnost 
organismu.

•  Masáž chodidel:
Pohodlně se usaďte a chodidla položte na masážní panel. Nemusíte svlékat ani kalhoty, 
ani ponožky. Chodidla jsou odrazem celkového zdravotního stavu organismu. Masáž 
chodidel redukuje a evakuje sedliny a usazeniny, urychluje krevní oběh, aktivuje 
lymfatické vyměšování, vyrovnává a zdokonaluje elektromagnetické pole těla;

•  Masáž lýtek:
Pohodlně se usaďte nebo ulehněte a vaše lýtko umístěte ve středu masážního přístroje;

•  Masáž stehen a hýždí:
Pohodlně se usaďte a vaše stehno umístěte ve středu masážního přístroje. Masáž těchto 
částí těla uvolní namožené svalstvo;

•  Masáž zad a beder:
Instalujte masážní přístroj na pohovce, ve vertikální poloze, a zatlačte jej proti opěradlu 
hlavy. Posaďte se tak, aby část zad nebo beder, kterou hodláte podrobit masáži, přilehla 
k přístroji. V případě, že cítíte bolestivý tlak, vložte ručník nebo silný kus látky mezi 
masážní přístroj a tělo;

•  Masáž dlaní:
Stimulující masáž určitých míst na dlani může snížit ztuhlost šíje a ramenou.

DOPORUČOVANÉ MASÁŽE
Zde níže doporučujeme některé masážní programy vhodné pro zmírnění některých 
zdravotních komplikací:

Zdravotní komplikace Vibrace Infračervené tepelné záření Magnetické 
vlny

Rychlost Délka (min.) Intenzita Délka (min.) ano

Kloubové bolesti 5 12 3 6 ano

Nespavost 6 15 3 8 ano

Zažívací potíže 7 15 1 7 ano

Nachlazení 5 15 1 7 ano

Bolesti hlavy 5 15 1 5 ano
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Ochrana před zasažením elektrickým proudem:

•  Po každém použití masážního přístroje a před jeho čištením vyjměte kabel ze zásuvky 
elektrické sítě. Zapnutý přístroj nesmí nikdy zůstat bez dozoru;

•  Nepokoušejte se vyprostit masážní přístroj spadlý do vody nebo do jiné kapaliny. 
Okamžitě vyjměte kabel ze zásuvky elektrické sítě;

•  Masážní přístroj nepoužívejte ve vlhkém nebo silně nečistém prostředí. Podobný stav 
může způsobit přerušení napájení elektrickým proudem nebo zkrat či poškození celého 
zařízení;

•  Masážní přístroj nepoužívejte během sprchování nebo koupele;

•  Masážní přístroj neumisťujte, ani neskladujte v místech, ze kterých může spadnout, 
nebo v blízkosti dřezu, koupací vany či umyvadla. Přístroj vždy udržujte v dostatečné 
vzdálenosti od místa nebezpečí pádu do vody nebo do jiné kapaliny.

Důležitá doporučení pro vyloučení nebezpečí požáru, poruch v elektrické síti, 
popálení a jiných vážných zranění

•  Při použití masážního přístroje dětmi, osobami se sníženými fyzickými schopnostmi či 
invalidními osobami, nebo jsou-li děti nebo uvedené osoby v jeho blízkosti, je třeba 
zajistit bezprostřední dohled nad provozem přístroje;

•  Masážní přístroj používejte výhradně pro účely stanovené v tomto návodu k použití. 
Dodávané příslušenství používejte pouze s tímto přístrojem;

•  Vyvarujte se používání masážního přístroje s poškozeným napájecím kabelem či 
defektní zástrčkou nebo vykazuje-li provozní závady, upadl-li na zem či do vody. V 
takových případech bez prodlení vyhledejte kvalifikovaného opraváře nebo přístroj 
nechte prohlédnout a opravit v příslušném servisním středisku;

•  Zabraňte styku napájecího kabelu s teplými plochami;

•  Masážní přístroj nikdy nepoužívejte ve spánku. Nepoužívejte přístroj ani ve stavu 
ospalosti;

•  Masážní přístroj nenechte nikdy upadnout a nevkládejte žádné předměty do jeho 
otvorů;

•  Masážní přístroj nikdy neuvádějte do provozu, je-li v prostorech používán aerosolový 
rozprašovač nebo kyslíkový přístroj;

•  Masážní přístroj nikdy nepoužívejte v blízkosti očí nebo jiných mimořádně citlivých 
částí těla;

•  Masážní přístroj nikdy nepoužívejte pod pokrývkou nebo pod polštářem. Může totiž 
dojít k mimořádně velkému zahřátí přístroje a ke vzniku požáru, elektrického zkratu 
nebo k vážnému zranění;

•  Masážní přístroj nikdy nepřemisťujte potahováním za napájecí kabel, kabel 
nepoužívejte ani jako držadlo;

•  Masážní přístroj nikdy nepoužívejte venku;
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•  Masážní přístroj vypínejte stisknutím tlačítka “OFF”, poté napájecí kabel vyjměte ze 
zásuvky elektrické sítě;

•  Masážní přístroj je vyroben výhradně pro domácí použití.

Upozornění

•  V případě, že máte nejmenší pochyby stran vašeho zdraví, před používáním masážního 
přístroje konzultujte vašeho ošetřujícího lékaře. Osoby s následujícími komplikacemi 
musí k používání masážního přístroje obdržet souhlas ošetřujícího lékaře:

- Osoby trpící krevní sedlinou v mozku;

- Osoby trpící kardiopatií;

-  Osoby trpící deformací páteře nebo podstupující léčbu zlomeniny nebo jiných 
kostních patologií;

-  Těhotné ženy, ženy v období mestruace, nebo osoby trpící horečkami následkem 
operace;

- Osoby trpící slabomyslností;

- Osoby zasažené vážnou akutní chorobou, rakovinným nádorem;

- Osoby trpící nakažlivou nebo kožní chorobou;

- Osoby v postoperační rekonvalescenci;

-  Osoby se srdečním stimulátorem (pacemakerem) jsou povinny před používáním 
masážního přístroje konzultovat ošetřujícího lékaře;

- Osoby trpící cukrovkou;

•  Používání masážního přístroje je zakázáno malým dětem;

•  Masážní přístroj v provozu nikdy jakýmkoliv způsobem nezakrývejte;

•  Masážní přístroj používejte při jedné seanci po dobu maximálně 20 minut;

•  Prodloužená masážní seance může způsobit přehřátí přístroje a snížit jeho životnost. 
Masážní přístroj proto včas vypněte a před dalším použitím jej nechte náležitě 
vychladnout;

•  Masážní přístroj nikdy neaplikujte na otekliny, zanícená místa, otevřené rány nebo 
vyrážky či jiná kožní podráždění;

•  Masážní přístroj není určen k profesionálnímu použití. Nepoužívejte jej proto namísto 
odborné lékařské péče;

•  Masážní přístroj nepoužívejte před spánkem. Masáž má stimulující účinky a může 
vyvolat nespavost;

•  Masážní přístroj nesmí být nikdy používán osobami trpícími fyzickými obtížemi, které 
mohou ovlivnit jejich schopnost obsluhy masážního zařízení;

•  V případě zhoršení stavu napájecího kabelu kontaktujte příslušného opraváře za 
účelem bezodkladné opravy a údržby pro vyloučení nebezpečí úrazu.
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ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ
Masážní přístroj vždy pečlivě vyčistěte před jeho uložením a skladováním na delší dobu. 
Po každém použití masážního přístroje TRI MAX nastavte vypínač do polohy “OFF”.

ČIŠTĚNÍ: 

•  Ujistěte se, že před čištěním je vypínač v poloze “OFF” a zástrčka vyjmuta ze zásuvky 
elektrické sítě;

•  K čištění masážního přístroje nikdy nepoužívejte formaldehyd, ani organická 
rozpouštědla, aby nedošlo k poškození součástí z kůže a z umělé hmoty;

•  V případě rezistentních olejových skvrn použijte k čištění kus čisté bavlny lehce 
navlhčené v detergentním prostředku a poté kus čisté suché látky k osušení. Nakonec 
celý přístroj ještě jednou pečlivě otřete;

•  Dálkové ovládání a okolí vypínače nesmí být čištěné navlhčeným kusem látky. 
Používejte vždy jemný a suchý kus látky;

•  Zamezte proniknutí čistícího prostředku do ventilačního otvoru;

•  K čištění masážního přístroje v žádném případě nepoužívejte čistící kartáč nebo jiný 
tvrdý předmět z důvodu možného poškození přístroje;

•  Masážní přístroj nikdy nerozebírejte. Vyvarujete se rizika vážného zranění nebo 
případného poškození přístroje.

SKLADOVÁNÍ:

Masážní přístroj vypněte, zásuvku napájecího kabelu vyjměte ze sítě, a celé zařízení 
nechte vychladnout. Poté vložte přístroj do příslušného obalu a uložte na suché a čisté 
místo mimo dosah dětí. Napájecí kabel neovinujte okolo přístroje, mohl by se poškodit 
nebo přetrhnout.

DIAGNOSTIKA ZÁVAD
Funkční problémy Příčina Oprava

Po zapnutí přístroj nefunguje 1.  Napájení elektrickým proudem je 
defektní. 

2.  Napájecí kabel je patrně 
poškozený.

1.  Ověřte napájení elektrickým 
proudem. 

2.  Nechte přístroj opravit v 
technickém středisku.

3. Tlačítko je defektní. 3.  Stiskněte tlačítko “ON/OFF”, přístroj 
se zapne po zaznění “tic”.

Přístroj se po chvíli zastaví Funkční interval byl překročen. Přístroj vypněte a ihned znovu 
zapněte.

Napětí: 220 V - 240V/50Hz

Příkon: 60 W
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DVOULETÁ LIMITOVANÁ ZÁRUKA
Společnost LANAFORM® tímto zaručuje, že tento výrobek nebude postižen žádnou 

materiálovou či výrobní závadou po dobu dvou let, s platností ode dne zakoupení 

výrobku, s výhradou níže uvedených specifických podmínek.

Záruka společnosti LANAFORM® na tento výrobek se nevztahuje na škody způsobené 

jakýmkoliv nevhodným používáním či chybným upotřebením, nehodou, použitím ve 

spojení s nevhodným příslušenstvím, jakoukoliv modifikací výrobku nebo v důsledku 

jiných okolností, které se vyjímají působnosti společnosti LANAFORM®.

Společnost LANAFORM® nemůže býti považována za odpovědnou za všechny druhy 

vedlejších, následných nebo mimořádných škod.

Veškeré implicitní záruky týkající se způsobilosti výrobku jsou limitovány na dobu dvou 

let počínaje dnem zakoupení výrobku.

Společnost LANAFORM® po obdržení vaší reklamované dětské váhy jí opraví nebo 

nahradí, podle druhu závady, a uhradí veškeré spojené výlohy. Veškeré opravy výrobku 

jinými osobami než oprávněnými zaměstnanci servisní služby CENTRE SERVICE 

LANAFORM® jsou zákonným důvodem pro zrušení platnosti záruky.


