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Děkujeme Vám za důvěru  kterou jste projevili nákupem jednoho z našich magnetických výrobků. Tento návod slouží 
pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití. Tyto výrobky využívají účinnou sílu 
magnetů. Výhodou je jedna universální velikost pro všechny běžné uživatele. Tento návod je univerzální pro všechny 
3 námi dodávané výrobky.

Instrukce pro používání
a) Návlek na koleno
Specifikace a použití výrobku:
• 4 všité magnety
• Stimuluje krevní oběh
•  Pomáhá při doléčení natažených vazů, zlomenin
• Elastický materiál, padne všem

Způsob použití viz obr. níže.

b) Bederní pás
Specifikace a použití výrobku:
• 16 všitých magnetů
•  Stimuluje krevní oběh, prohřívá oblast bederní páteře
• Blahodárně působí na spodní část zad
• Zmírňuje bolesti zad
Způsob použití viz obr. níže.

c) Nákrčník
Specifikace a použití výrobku:
• 9 všitých magnetů
•  Prohřívá oblast šíje, stimuluje svaly v oblasti krční páteře
• Ulevuje od bolesti a ztuhlosti
• Udržuje Váš krk v teple
Způsob použití viz obr. níže.

Údržba
Čistěte vlhkým hadrem.

 Nesmí se prát

Varování: Výrobky obsahují magnety, neměly by být používány 
osobami, které mají kardiostimulátor, automatický defibrilátor, 
inzulínovou pumpu nebo těhotnými ženami. Nepoužívejte na 
otevřené rány. 

Pozor: Tyto výrobku obsahují magnety. Vyvarujte se kontaktu 
s počítačem, hard diskem, audio nebo videokazetami nebo jinými 
médii.

Ochrana životního prostředí
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by 
oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního 
odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na 
určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje 
a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů 
na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od 
místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné 
likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními 
předpisy uděleny pokuty.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, 
kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny 
uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude 
brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili poky-
ny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
-  na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku 

jeho používání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku 

(např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebe-
ní… ) 

-   na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými pod-
mínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)

-  na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, 
úderu do něj apod.

-  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použi-
tím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných 
nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti 
mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné 
škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na připadné změny v návodu 
k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazeni a popis se 
mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.

Magnetické návleky a pásy

Pasy i opaski magnetyczne PL

Dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji obsługi opisują 
zasady prawidłowego użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym 
momencie. Produkty te wykorzystują dobroczynną siłę magnesów. Istotną ich zaletą jest ich uniwersalny rozmiar. 
Niniejsza instrukcja obsługi obejmuje swoim zakresem każdy z 3 oferowanych przez naszą firmę produktów.

Informacje dotyczące użytkowania
a) Stabilizator kolana
Specyfikacja i sposób użycia:
- 4 wszyte magnesy
- Wspomaga krążenie krwi
- Pomocny w rehabilitacji naciągniętych wiązadeł, 

złamań 
- Elastyczny materiał, uniwersalny w użyciu.
Sposób użycia przedstawiono na poniższym rysunku
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b) Pas biodrowy
Specyfikacja i sposób użycia:
- 16 wszytych magnesów
- Wspomaga krążenie krwi, rozgrzewa cześć 

lędźwiową kręgosłupa
- Korzystnie oddziałuje na dolne partie pleców
- Łagodzi ból pleców
Sposób użycia przedstawiono na poniższym rysunku
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c) Opaska na szyję
Specyfikacja i sposób użycia:
- 9 wszytych magnesów
- Rozgrzewa szyję, stymuluje mięśnie karku
- Łagodzi ból i zesztywnienie karku
- Rozgrzewa obszar szyi
Sposób użycia przedstawiono na poniższym rysunku

Czyszczenie
Czyścić wilgotną szmatką.
Nie wolno prać

Ostrzeżenia: Produkty mają wszyte magnesy i nie powinny 
być używane przez osoby posiadające wszczepiony 
stymulator bądź rozrusznik serca, korzystające z pompy 
insulinowej oraz kobiety w ciąży. Nie wolno zakładać na 
otwarte rany.

Uwaga: Produkty z magnesami. Nie należy używać 
w pobliżu komputerów, twardych dysków, kaset 
magnetycznych audio i wideo lub innych tego typu 
sprzętów.

Ochrona środowiska naturalnego
Po upłynięciu czasu żywotności produktu lub w momencie, 
kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać 
produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej 
utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego 
miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować 
cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję 
przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na 
środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby 
mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. 
Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub 
w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku 
nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może 
zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on 
uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając 
produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej 
instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli 
wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do 
wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w 
trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową 
konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana 
elementów zużywających się podczas normalnego 
użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków 
zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, 
nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z 
upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego 
obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich 
akcesoriów bądź narzędzi itp.
Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu 
powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia 
transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania 
ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za 
błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od 
rzeczywistości w zależności od modelu produktu.


