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Masażer barku i szyi MC-2000 
INSTRUKCJA OBSŁUGI 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przed użyciem produktu, uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługę i zachowaj ją na później. 

 

Chcielibyśmy podziękować Tobie za wybór masażera firmy Daga. Po rozpakowaniu prosimy o sprawdzenie, czy 
produkt jest kompletny i nieuszkodzony. W przypadku wątpliwości, skontaktuj się ze sprzedawcą lub z 
dystrybutorem. 

 

 

 

Urządzenie tylko do użytku w pomieszczeniach. 

Urządzenie elektryczne z ochroną klasy II. 

 

Wytwórca: 
B&B TRENDS, S.L 
C/ Catalunya, 24 P.l. Ca N’Oller 
08130 Santa Perpetua de Mogoda 
(Barcelona)  Hiszpania 
Tel: 93 560 67 05 
www.daga.eu                                  

Import/dystrybucja w Polsce: 
AP Plan Sp.J. 
Os. Wieniawa 57a 
64-100 Leszno 
Sklep medyczny: diaMedica              TEL: 65 619 3855 

www.diamedica.pl 
 

 

Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-24 
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Instrukcje bezpieczeństwa 
 

Podłączenie do sieci zasilającej: 

• Przed podłączeniem do gniazdka sieciowego, sprawdź czy napięcie sieci zasilającej odpowiada wartości 
podanej na etykiecie urządzenia.   

• Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, cieczy oraz zawilgoceń. Unikaj stosowania 
urządzenia przy mokrych lub wilgotnych rękach. 

• Jeśli urządzenie ulegnie zamoczeniu jakimkolwiek płynem, nie powinno być stosowane, aż do całkowitego 
wyschnięcia. 

• Po każdym użyciu urządzenia, odłącz je od sieci. 

• Nigdy nie ciągnij za przewód zasilający, nie przekręcaj go i nie narażaj na sytuacje, przy których może ulec 
uszkodzeniu lub zużyciu. 

• Po podłączeniu kabla zasilającego do gniazdka, zapewnij mu trochę luzu, aby nie uległ rozłączeniu podczas 
przypadkowych ruchów. 

• Zawsze używaj urządzenia z dedykowanym zasilaczem (typ JKY0530-1202000EU).  

 

Naprawa 

• Jakiekolwiek naprawy urządzenia powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis. W przeciwnym 

wypadku może to narazić użytkownika na niebezpieczeństwo. Jeśli naprawa będzie konieczna, skontaktuj 

się ze sprzedawcą lub dystrybutorem podanym na początku niniejszej instrukcji obsługi. 

• W żadnym wypadku nie otwieraj zapięcia materiałowego urządzenia. Może to być wykonane tylko przez 
uprawniony do tego serwis. 

Przeciwwskazania 

Ten produkt nie może być stosowany zamiennie do leczenia medycznego. 

Ten produkt jest przeznaczony tylko do użytku domowego. Nie może być stosowane do celów profesjonalnych. 

Urządzenie pełni również funkcję rozgrzewającą, dlatego osoby wrażliwe na ciepło powinny zachować 
ostrożność. 

Urządzenie to nie powinno być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, z 
problemami psychicznymi lub czucia, które nie posiadają wymaganej wiedzy i doświadczenia, chyba że są pod 
opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Urządzenie powinno być nadzorowane przez osoby 
dorosłe, aby nie było użyte przez dzieci. 

Nie używaj urządzenia: 

• Podczas snu. 

• Podczas prowadzenia samochodu i obsługi maszyn. 

• Na zwierzętach. 

• Na obszarach wrażliwych na ciepło. 

• Po zażyciu środków (leki, alkohol itp.) ograniczających percepcję. 

• Podczas wykonywania czynności, przy których nieoczekiwana reakcja mogłaby być niebezpieczna. 

Jeśli masz wątpliwości co do wpływu masażera na Twoje zdrowie, skonsultuj to z lekarzem. W szczególności, w 
następujących okolicznościach: 

• Gdy posiadasz rozrusznik serca, sztuczne stawy lub inne implanty. 

• Podczas ciąży. 
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• W przypadku następujących chorób: problemy z krążeniem, cukrzyca, zakrzepica, żylaki, otwarte rany, urazy, 
sącząca się skóra, stany zapalne naczyń krwionośnych. 

• Przy poważnych problemach w okolicach pleców. 

 

Środki ostrożności: 

• Stosuj urządzenie tylko do celów przewidzianych przez niniejszą instrukcję obsługi. 

• Stosuj urządzenie maksymalnie przez 10 minut.  
Po tym czasie urządzenie musi się schłodzić przez co najmniej 10 minut, po czym może być użyte 
ponownie. 

• Nigdy nie zdejmuj pokrywy urządzenia, nie odpinaj zamka zapinającego. W przeciwnym wypadku, 
gwarancja straci ważność. 

• Nie kładź ciężkich przedmiotów na urządzeniu. 

• Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, jeśli jest włączone. 

• Urządzenie może być podczas jednej sesji użytkowane tylko przez jedną osobę. 

• Nie stawaj na urządzeniu i nie narażaj urządzenia i jakichkolwiek jego elementów na nadmierne siły. 
 

Niewłaściwe używanie urządzenia może być niebezpieczne i unieważnia warunki gwarancji.  

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, które mogą wystąpić w wyniku niezastosowania 
się do powyższych ostrzeżeń.  

 

Instrukcja stosowania 
 

Nigdy nie zapominaj o instrukcjach bezpieczeństwa podanych w poprzednim rozdziale instrukcji obsługi. 

Przed podłączeniem urządzenia do prądu, sprawdź czy napięcie w sieci zasilającej jest takie samo, jak na 
oznaczeniu widocznym przy zasilaczu. 

Uruchamianie: 

1. Wyjmij urządzenie z oryginalnego opakowania, zwracając szczególną uwagę na to, czy wszystkie części nie 
są uszkodzone. Nigdy nie wyjmuj urządzenia z opakowania na siłę. 

2. Podłącz urządzenie do zasilania. 
3. Usiądź i umieść urządzenie na karku w taki sposób, aby szyja znajdowała się pomiędzy dwiema głowicami 

obrotowymi, a przyciski kontrolne powinny zwrócone do przodu przy lewej ręce. Wsuń obie ręce do 
wiszących uchwytów i rozluźnij całe ciało. 

4. Włącz urządzenie za pomocą przycisku . 
5. Wykonuj masaż. 

Każda sesja trwa 10 minut. Po tym czasie, urządzenie automatycznie się wyłączy, aby masowany obszar nie był 
poddany zbyt długiemu naciskowi i rozgrzewaniu.   

Jeśli chcesz wykonać kolejną sesję, odczekaj przynajmniej 10 minut. W tym czasie urządzenie schłodzi się. 

W dowolnym momencie trwania sesji, możesz wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku . 

Podczas działania urządzenia, możesz dowolnie włączać i wyłączać funkcję grzania za pomocą przycisku . 

Możesz też zmieniać kierunek obrotu głowicy za pomocą przycisku . 
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Przechowywanie 
Jeśli urządzenie nie jest używane, odłącz je od zasilania, co powinno zwiększyć żywotność masażera. Jeśli 

urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu, trzymaj je w oryginalnej torbie, w czystym i suchym 

miejscu. Nie stawiaj na urządzeniu żadnych ciężkich przedmiotów. 

Czyszczenie i konserwacja 
Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia, odłącz go od zasilania i odczekaj, aż całkowicie się schłodzi. 

Produkt może być czyszczony wyłącznie ręcznie za pomocą miękkiej nawilżonej ściereczki z niewielką ilością 
mydła. Absolutnie nie można stosować ściernych produktów czyszczących, szczotek, rozpuszczalników, 
benzyny, rozcieńczalników i alkoholu. Nigdy nie zanurzaj urządzenia i jego części w wodzie i nie narażaj na 
zachlapania. Nie używaj urządzenia, jeśli nie jest zupełnie suche.  

UWAGA: Nigdy nie rozpinaj i nie zdejmuj zewnętrznej powłoki urządzenia. W przeciwnym wypadku, gwarancja 
straci ważność. 

Postępowanie z odpadami 
Kiedy urządzenie zakończy swój okres eksploatacji, należy postępować zgodnie z regulacjami 
dotyczącymi zwrotu i zbierania odpadów, które wynikają z Dyrektywy Komisji Europejskiej 2002/19/EC-
WEEE. Nigdy nie wyrzucaj urządzenia do zwykłych śmieci komunalnych. Pomóż nam chronić środowisko. 

Rozwiązywanie problemów 
 

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE 

Głowice nie 

obracają się 

Urządzenie nie zostało 

podłączone do zasilania. 
Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego. 

Urządzenie zostało podłączone 

do niewłaściwej sieci. 

Podłącz urządzenie do sieci o napięciu wskazanym na 

etykiecie zasilacza. 

Urządzenie nie jest włączone. Naciśnij na przycisk włącznika . 

Urządzenie jest uszkodzone. Skontaktuj się z serwisem. 

Głowice 

obracają się 

zbyt wolno 

Zbyt duży nacisk na głowicę. Zmniejsz siłę nacisku rąk na uchwytach urządzenia. 

Nie działa 

funkcja grzania 

Jest wyłączna. 

Naciśnij na przycisk , gdy urządzenie jest włączone. 

Powinna zapalić się lampka kontrolna światła 

podczerwieni. 

Uszkodzenie modułu grzania. Skontaktuj się z serwisem. 

Gwarancja 
Produkt objęty jest 2-letnią gwarancją producenta licząc od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń 
spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia nie opisanym w dokumentacji, przypadkowymi 
awariami (upuszczenie, spalenie, zamoczenie itp.), samodzielnymi modyfikacjami, naprawami, złym 
obchodzeniem się. Gwarancja obejmuje tylko defekty materiałowe i fabryczne. 

W przypadku konieczności wykonania naprawy gwarancyjnej, skontaktuj się ze sprzedawcą lub dystrybutorem 
podanym na początku instrukcji obsługi.   

 

Tłumaczenie treści instrukcji obsługi urządzenia na język polski jest własnością intelektualną AP Plan i jest chronione prawem. 
Wykorzystywanie w całości lub we fragmentach bez pisemnej zgody AP Plan jest niedozwolone. 


