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2 Podłącz przewód zasilający (7) do sieci 
elektrycznej.
3 Przesuń przycisk Start/Stop (3) w górę w celu 
masowania z wysoką intensywnością (3a) lub w 
dół w celu masowania z niską intensywnością (3c), 
w zależności od preferencji.
info Zalecamy rozpocząć od najniższego po-
ziomu intensywności, a następnie zwięk-
szyć ją w razie potrzeby. 

4 Możesz ustawić się w pozycji stojącej, siedzą-
cej lub leżącej; możesz wykonać masaż na sobie 
samym lub masować inną osobę.
5 Przesuń urządzenie na obszar do masowania, 
trzymając je w jednej ręce lub w dwóch rękach.
info Nie masuj jednego obszaru ciała dłużej 
niż przez trzy minuty. 

6 Po użyciu (trwającym maksymalnie 20 minut), 
wyłącz urządzenie i pozostaw do ostygnięcia.

KONSERWACJA 

Przed wyczyszczeniem urządzenia wyłącz 
je i pozostaw do ostygnięcia. Zawsze czyść 
urządzenie lekko zwilżoną ściereczką.

• Przed każdym czyszczeniem odłącz 
urządzenie od sieci elektrycznej;

• Urządzenie należy czyścić wyłącznie 
wskazaną metodą. Do urządzenia 
lub jego akcesoriów w żadnym 
razie nie może się dostać ciecz;

• Należy odczekać do całkowi-
tego wyschnięcia urządzenia 
przed jego użyciem.

PRZECHOWYWANIE  

Masażer należy przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci, suchym i z dala 
od źródeł ciepła.

healing  ROZWIĄZYWANIE 
PROBLEMÓW 

Problem Przyczyna Rozwiązanie

Nasadka 
masująca 
nie działa

Urządze-
nie nie 
jest po-
dłączone 
do prądu.

Podłączyć 
urządzenie 
do prądu i 
u r u c h o m i ć .

Urządze-
nie nie jest 
włączone.

Włączyć 
ur z ądzenie.

W przypadku uporczywych awarii nie 
należy podejmować prób samodzielnej 
naprawy lub otwierania urządzenia, lecz 
zwrócić je dostawcy.

DANE TECHNICZNE 

Nazwa 
i Model

Body Tapping 
LA110222

Napięcie 220 VAC/50 Hz

Moc 13 W

Prędkość 
ostukiwania

4000 ± 400 razy/
minutę

Wymiary 
produktu

13 x 8 x 38 cm

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE 
USUWANIA ODPADÓW 

Opakowanie jest wykonane wyłącznie z 
materiałów bezpiecznych dla środowiska, 
które można wyrzucić w lokalnym punkcie 
zbiórki surowców wtórnych, aby można je 
było wykorzystać ponownie. Karton można 
wrzucić do pojemnika do zbiórki papieru. 
Folię z opakowania należy oddać w lokal-
nym punkcie zbiórki surowców wtórnych.

Jeżeli urządzenie przestanie być używane, 
należy je zutylizować w sposób przyjazny 
dla środowiska i zgodny z obowiązującymi 
przepisami.

OGRANICZONA GWARANCJA 

Firma LANAFORM gwarantuje, że produkt 
jest wolny od wszelkich wad materiało-
wych i produkcyjnych i udziela na niego 
gwarancji na dwa lata, z wyjątkiem poniż-
szych zastrzeżeń.

Gwarancja firmy LANAFORM nie obejmuje 
uszkodzeń spowodowanych normalnym 
zużyciem produktu. Ponadto gwarancja 
na niniejszy produkt firmy LANAFORM nie 
obejmuje uszkodzeń spowodowanych za-
stosowaniem niezgodnym z przeznacze-
niem, niewłaściwym lub nieprawidłowym 
użytkowaniem, powstałych w wyniku wy-
padku, montażu jakichkolwiek niedozwo-
lonych akcesoriów, modyfikacji produktu 
ani z jakichkolwiek innych powodów, na 
które firma LANAFORM nie ma wpływu.

Firma LANAFORM nie ponosi odpowie-
dzialności za wszelkiego rodzaju szkody 
pośrednie, wynikowe lub specjalne.

Wszelkie domniemane gwarancje przydat-
ności produktu są ograniczone do dwóch 
lat od daty zakupu, pod warunkiem przed-
stawienia kopii dowodu zakupu.

Po odbiorze urządzenia firma LANAFORM 
dokona, w zależności od przypadku, jego 
naprawy lub wymiany i odeśle je kliento-
wi. Gwarancja jest obsługiwana wyłącznie 
przez Serwis firmy LANAFORM. Wykona-
nie jakichkolwiek czynności serwisowych 
przez podmiot inny niż Serwis firmy LANA-
FORM powoduje utratę gwarancji.

Lanaform SA  
Rue de la Légende, 55 
4141 Louveigné, Belgium 
Tel. +32 4 360 92 91 
info@lanaform.com 
www.lanaform.com

CS Český

  Fotografie a jiné obrázky produktu v tomto 
návodu nebo na obalu představují co možná 
nejvěrnější znázornění výrobku, nelze však 
zaručit, že výrobku dokonale odpovídají.

OBSAH BALENÍ 

• Přístroj pro masáž poklepáváním 
• 3 masážní vyměnitelné nástavce 
• 1 návod k použití 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

report_problem Než začnete výrobek používat, přečtěte 
si všechny pokyny, zejména následující zá-
kladní bezpečnostní upozornění. 

report_problem Upozornění 

Výrobek není určen k použití osobami se 
sníženými tělesnými, smyslovými či dušev-
ními schopnostmi (včetně dětí) ani osoba-
mi s nedostatkem znalostí či zkušeností, 
pokud na tyto osoby nedohlíží osoba od-
povědná za jejich bezpečí nebo pokud jim 
tato osoba předem nesdělí pokyny týkající 
se použití tohoto výrobku. Je třeba zajistit, 
aby si s výrobkem nehrály děti.
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Přístroj je určen pouze pro domácí/sou-
kromé použití, ne pro profesionální salony.

Dbejte na to, aby si s přístrojem nehrály a 
nepoužívaly jej děti a mladiství.

Společnost Lanaform nenese odpovědnost 
za poškození přístroje způsobené nevhod-
ným použitím, které neodpovídá pokynům 
uvedeným v této příručce.

Používejte tento výrobek výhradně v sou-
ladu s návodem k použití popsaným v této 
příručce.

Nepoužívejte příslušenství, které společ-
nost Lanaform® nedoporučila nebo které 
nebylo dodáno s výrobkem.

Dbejte na to, aby do otvorů výrobku neza-
padly žádné předměty a do těchto otvorů 
ani žádné předměty nevkládejte. 

Přístroj nerozebírejte.

Neomývejte celý přístroj vodou a nepono-
řujte jej do vody. Prostudujte si pokyny pro 
čištění uvedené v této příručce.

Pokud je elektrický přívodní kabel přístroje 
poškozený, je nutné přístroj vyhodit.

Povrch přístroje může být horký. Osoby 
necitlivé na teplo musí dávat při používání 
přístroje pozor.

Neukládejte výrobek na delší dobu do hor-
kého či vlhkého prostředí.

Přístroj používejte pouze s napětím sítě 
uvedeným na přístroji.

Přístroj v žádném případě nepoužívejte, 
je-li viditelně poškozen.

Mezi masážní pohyblivé součástí přístroje 
nebo do místa, kam se zasunují, nestr-
kejte žádnou část těla, především prsty. 

report_problemRiziko požáru 

Nesprávné použití přístroje nebo použi-
tí, které není v souladu s tímto návodem, 
může v některých případech způsobit 
požár.

• Masážní přístroj nepoužívejte 
nikdy po dobu více než 20 minut 
(riziko přehřátí) nebo ho před 
dalším použitím nechte zchladnout 
minimálně po dobu 20 minut;

• Masážní přístroj nepoužívejte nikdy 
bez dozoru, zejména v blízkosti dětí;

• Masážní přístroj nepoužívejte nikdy 
pod dekou nebo polštářem;

• Masážní přístroj nepoužívejte nikdy v 
blízkosti benzínu nebo jiných hořlavin. 

report_problem Manipulace  

Přístroj po každém použití a před každým 
čištěním zastavte a vypojte.

• Dbejte, aby se pohyblivé části mohly 
vždy pohybovat bez problémů;

• Dbejte, aby se do přístro-
je nedostaly vlasy;

• Vyhněte se jakémukoliv kontaktu se 
špičatými nebo ostrými předměty;

• Přístroj ani přívodní kabel neohýbejte;
• Chraňte přístroj před příliš 

blízko ležícími zdroji tepla, jako 
je sporák, radiátor, nebo před 
přímými slunečními paprsky;

• Do otvorů přístroje nevkládej-
te nikdy žádné předměty;

• Pokud chcete sejmout nebo nasadit 
masážní hlavici, přístroj vypněte a 
vypojte ze sítě. 

report_problem Zasažení elektrickým 
proudem 

Tento masážní přístroj se podobně jako kaž-
dý elektrický přístroj musí používat opatrně 
a pečlivě, aby  nedošlo k úrazu elektrickým 
proudem.

• Přístroj používejte pouze s napětím 
sítě uvedeným na přístroji;

• Přístroj v žádném případě nepo-
užívejte, pokud je on nebo jeho 
součásti viditelně poškozen;

• Přístroj v žádném případě 
nepoužívejte během bouřky.

• V případě poškození nebo poruchy 
přístroj okamžitě vypněte a případně 
odpojte se sítě. Přístroj nenoste ani 
nedržte za přívodní kabel. Napájecí 
kabel chraňte před horkými povrchy. 
Přístroj v žádném případě neotvírejte.

• Přístroje se v žádném případě 
nedotýkejte, pokud spadl do 
vody a je zapojen do sítě. Přívod-
ní kabel okamžitě odpojte.

• Přístroj nepoužívejte, pokud je on 
nebo jeho součásti viditelně poškozen. 

Dejte pozor, aby přístroj do něčeho 
prudce nenarazil nebo nespadl na zem.

• Přístroj používejte pouze v interiéru 
a prostředí, které není vlhké;

• Přístroj používejte pouze 
se suchýma rukama;

• Přístroj v žádném případě nepo-
užívejte ve vaně, sprše nebo v 
blízkosti napuštěného umyvadla;

• Přístroj v žádném případě nepouží-
vejte v bazénu, vířivce nebo sauně;

• Přístroj v žádném případě 
nepoužívejte venku.

PREZENTACE   

Děkujeme vám za zakoupení přístroje Body 
Tapping. Díky třem masážním hlavám mů-
žete masáž upravit podle cílené zóny těla. 
Masáž může mít relaxační nebo stimulační 
efekt a doporučuje se v případě ztuhlých, 
bolestivých nebo unavených svalů. Přístroj 
Body Tapping poskytuje silnou intenzivní 
masáž zad, šíje, ramen, rukou, stehen a 
lýtek. Přístroj je určen pouze pro domácí 
použití, ne pro lékařské či obchodní účely.

POPIS PŘÍSTROJE  insert_photo  1 

1 LED kontrolka
2 Ergonomická rukojeť
3 Tlačítko on/off:
 a.Silná intenzita
 b.Zastavení
 c.Nízká intenzita vypouštění páry
4 Kulatá masážní hlava
5 Masážní hlava s výstupky 
6 Špičatá masážní hlava
7 Napájecí kabel

PROSTŘEDÍ VHODNÉ 
PRO POUŽÍVÁNÍ  

Přístroj Body tapping je určen pro masá-
že různých částí těla. Přístroj nenahrazuje 
lékařské ošetření. Přístroj nepoužívejte, 
pokud pro vás platí některé z těchto upo-
zornění:

• Je zakázáno přístroj po-
užívat pro zvířata

• Je zakázáno přístroj používat v 
případě výhřezu plotýnky nebo 
patologického poškození obratlů

• Je zakázáno přístroj používat poblíž 
srdci, máte.li voperovaný kardiosti-
mulátor. V tom případě požádejte 
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ohledně použití na jiných částech 
těla o stanovisko svého lékaře

• Je zakázáno přístroj používat na 
nateklých či popálených čás-
tech těla nebo na částech těla 
se zánětem nebo zraněním

• Je zakázáno přístroj pou-
žívat v těhotenství

• Je zakázáno přístroj používat na 
obličeji (očích), přední části krku 
nebo na jiných citlivých částech těla

• Je zakázáno přístroj po-
užívat ve spánku

• Je zakázáno přístroj používat 
po požití léků nebo alkoholu 
(nižší smyslové vnímání)

• Je zakázáno přístroj používat 
na kostech (klouby, páteř)

• Je zakázáno přístroj používat ve voze
Pokud si nejste jistí, zda se pro vás přístroj 
hodí, požádejte o radu svého lékaře.

Před vypojením přístroje ze sítě zkontroluj-
te, že je vypnutý.

 

POKYNY K POUŽITÍ  

1 Zvolte si masážní hlavu, která je nejvhodněj-
ší pro část těla, kterou chcete masírovat. Pro 
výměnu masážní hlavy s ní otáčejte proti směru 
hodinových ručiček. Poté našroubujte zvolenou 
masážní hlavu ve směru hodinových ručiček. 
info Kulatá masážní hlava (4) je určená pro 
jemnou masáž šíje a trapézových svalů. 

info Masážní hlava s výstupky  (5) je určená 
pro intenzivnější masáž stehen a střední 
část zad. 

info Špičatá masážní hlava (6) je určená pro 
přesnější masáž spodní části zad a lýtek. 

2 Přívodní kabel (7) zapněte do zásuvky.
3 Pro silnou intenzitu posuňte tlačítko on/off (3a) 
nahoru, pro slabší intenzitu dolů (3c). 
info Doporučujeme vám začít s nejslabší in-
tenzitou a v případě potřeby ji zvýšit. 

4 Při masáži můžete stát, sedět nebo ležet; ma-
sírovat se můžete sami, nebo využít jinou osobu.
5 Jezděte přístrojem po oblasti, kterou chcete 
masírovat, přístroj držte jednou nebo oběma 
rukama.
info Stejné místo nemasírujte déle než tři 
minuty. 

6 Po použití (v délce maximálně 20 minut) pří-
stroj vypněte a nechte ho vychladnout.

ÚDRŽBA 
Před čištěním přístroj vypněte ze zásuvky 
a nechte ho vychladnout. Přístroj vždy otí-
rejte navlhčeným hadříkem.

• Před každým přístroj vy-
pněte ze zásuvky.

• Přístroj čistěte pouze uvede-
ným způsobem. Do přístroje ani 
jeho součástí nesmí v žádném 
případě vniknout voda;

• Před dalším použitím vyčkejte, 
než bude přístroj zcela suchý.

UCHOVÁVÁNÍ 

Přístroj ukládejte mimo dosah dětí, na 
suché místo a mimo jakýkoliv zdroj tepla.

healing  DIAGNOSTIKA ZÁVAD 

Problém Příčina Řešení

Masážní 
hlava ne-
funguje

Přístroj 
není 
správně 
zapojen.

Zapojte 
přístroj do 
zásuvky a 
zapněte ho.

Přístroj 
není 
zapnutý.

Přístroj 
zapněte.

V případě přetrvávající závady nezkoušejte 
přístroj sami opravovat nebo rozebírat, ale 
obraťte se na svého prodejce.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI 

Název a 
model

Body Tapping 
LA110222

Napětí 220 VAC/50 Hz

Příkon: 13 W

Rychlost 
poklepávání

4 000 +/- 400×/
minuta

Rozměry 
výrobku

13 × 8 × 38 cm

 Rady týkající se likvidace 
odpadu 

Obal je tvořen materiály, které nijak neo-
hrožují životní prostředí a lze je odevzdat 
k recyklaci do obecního sběrného a recyk-
lačního střediska. Papírový obal je možné 
vyhodit do papírového odpadu. Obalové 
fólie je třeba odevzdat do obecního sběr-
ného a recyklačního střediska.

Když přístroj přestanete používat, zlikviduj-
te jej způsobem šetrným k životnímu pro-
středí a v souladu se zákonnými předpisy.

OMEZENÁ ZÁRUKA 

Společnost LANAFORM zaručuje, že tento 
výrobek k datu koupě neobsahuje vady 
materiálu a výrobní vady. Záruka platí dva 
roky, s výjimkou níže uvedených případů.

Záruka společnosti LANAFORM se nevzta-
huje na poškození způsobená běžným opo-
třebením výrobku Dále se záruka na tento 
výrobek společnosti LANAFORM nevztahu-
je na poškození způsobená nesprávným či 
nevhodným použitím, nehodou, použitím 
nepovoleného příslušenství, provedenými 
úpravami výrobku nebo jinou situací jaké-
koli povahy, kterou nemůže společnost 
LANAFORM ovlivnit.

Společnost LANAFORM nenese odpověd-
nost za vedlejší, následné či zvláštní škody.

Všechny předpokládané záruky vhodnos-
ti výrobku k určitému účelu se omezují na 
dobu dvou let od data první koupě, které 
musí být doložitelné kopií dokladu o koupi.

Jakmile společnost LANAFORM obdrží váš 
přístroj, podle možností jej opraví nebo 
vymění a zašle vám jej zpět. Plnění ze zá-
ruky poskytuje pouze servisní středisko 
společnosti LANAFORM. Bude-li jakákoli 
oprava tohoto výrobku svěřena jiné stra-
ně než servisnímu středisku společnosti  
LANAFORM, záruka pozbývá platnosti.

Lanaform SA 
Rue de la Légende, 55 
4141 Louveigné, Belgium 
Tel. +32 4 360 92 91 
info@lanaform.com 
www.lanaform.com
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