
Instrukcja obsługi
Urządzenie do domowego drenażu limfatycznego  

(model BG-S-1981)

PL

Szanowny kliencie, 
dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest 
integralną częścią produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i 
obsługi produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także 
instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym 
momencie!

Przeznaczenie:
Limfodrenażowy masaż nóg

Parametry techniczne:
Zasilanie: zasilacz AC 230 V / DC 9 V / 200 mA (lub 4 szt. baterii 1,5 V typu AA – nie są dos-
tarczane z produktem).
Moc: 1,8 W
Ciśnienie w rękawach: 10 - 40 kPa

Przeciwwskazania:
Ograniczenia w użytkowaniu
A. Bezwzględne

- w okresie karmienia piersią
- ciąża (do trzeciego miesiąca – istnieje zagrożenie uszkodzenia płodu)

B. Warunkowe (po konsultacji z lekarzem)
- nowotwory (rak)
- ostre infekcje (wirusowe i bakteryjne)
- jaskra
- nadciśnienie oczne
- choroby serca
- nadczynność tarczycy
- marskość wątroby
- astma oskrzelowa
- żylaki
- nadciśnienie tętnicze
- choroby nerek

Ostrzeżenie: Przed rozpoczęciem terapii należy skonsultować się z lekarzem.

Osoby cierpiące na poniższe choroby nie powinny używać urządzenia lub skonsultować z 
lekarzem możliwość i zakres jego stosowania:
- nadciśnienie tętnicze
- choroby serca
- osteoporoza
- złamania, skręcenia, skurcze mięśni
- choroby o ostrym przebiegu
- nowotwór złośliwy
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- ostre bądź ropne zapalenie żył kończyn
- podczas menstruacji
- w trakcie ciąży
- w gorączce (ponad 38 °C)
- niedokrwistość
- zapalenie skóry - wrażliwa bądź w inny sposób zmieniona chorobowo skóra
- w trakcie leczenia
- ból głowy, żołądka i skóry
- osoby będące pod wpływem alkoholu
- w trakcie innych zabiegów leczniczych bądź w trakcie leczenia
- inne problemy zdrowotne
- nie wolno używać w inny sposób lub do innych celów niż te, opisane w instrukcji obsługi.

Ostrzeżenia:
Zawsze podczas używania urządzeń elektrycznych należy przestrzegać ogólnych zasad 
bezpieczeństwa, a zwłaszcza w obecności dzieci.
- Należy unikać kontaktu urządzenia z wodą, jego elementy mogą być elektrycznie aktywne 
nawet po ich odłączeniu od sieci elektrycznej.
- Zasilacz należy odłączać od sieci elektrycznej zawsze po zakończeniu zabiegu. Gdy 
urządzenie wejdzie w kontakt z wodą, należy je natychmiast odłączyć od sieci elektrycznej.
- Nie wolno kłaść ani przechowywać urządzenia w miejscach, gdzie mogłoby dojść do kon-
taktu z wodą lub innym płynem (np. wanna, zlew, toaleta itp.).
- Nie wolno pozostawiać załączonego urządzenia bez nadzoru, aby nie narażać się na 
ryzyko powstania pożaru, zwarcia w instalacji elektrycznej lub zranienia.
- Nie wolno używać innych akcesoriów innych niż zalecane przez producenta. Należy 
bezwzględnie przestrzegać wszystkich zaleceń zawartych w instrukcji obsługi.
- Urządzenie powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci.

Nie wolno używać w następujących przypadkach:
- podczas kąpieli i pod prysznicem,
- z uszkodzoną wtyczką lub przewodem zasilającym,
- gdy urządzenie zachowuje się nienaturalnie po upadku z wysokości,
- po upadku do wody,
- gdy urządzenie wykazuje jakiekolwiek znamiona uszkodzenia,
- odczuwając senność lub będąc nie w pełni rozbudzonym.

Produkt ten nie jest sprzętem medycznym! Jest przeznaczony wyłącznie do wykonywania 
limfodrenażu w warunkach domowych. Zabiegi z zastosowaniem tego produktu nie 
gwarantują pozytywnych skutków medycznych. Zalecamy skonsultowanie z lekarzem 
możliwości korzystania z tego produktu.

Zasada działania
Element sterujący urządzenia pompuje powietrze do rękawa, wytwarza ciśnienie i delikat-
nie masuje kończyny dolne. Podczas wykonywania zabiegu należy zawsze trzymać w dłoni 
pilota. Należy zawsze rozpoczynać od najniższego poziomu masażu, a następnie zmieniać 
poziom tak, żeby odczuwać komfort podczas całego zabiegu. Źródłem zasilania urządzenia 
może być zasilacz 230V / DC 9V / 200 mA (dostarczany z urządzeniem) lub 4 szt. baterii 1,5 
V typu AA (nie są dostarczane z produktem) – zalecamy używanie baterii alkalicznych dla 
osiągnięcia najlepszych rezultatów.
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Opakowanie zawiera: 
C - 2x buty masujące na dolną część nóg
B - 2x rękaw masujący na uda
A - 1x pilot
D - 1x opakowanie z wężykami
E - 1x zasilacz AC/DC
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Sposób użycia:
Urządzenie jest proste w obsłudze. Można go używać siedząc lub leżąc na sofie. Przed 
rozpoczęciem masażu wybierz odpowiedni program, który automatycznie pompuje i 
wypuszcza powietrze z rękawów masując Twoje nogi, co pomaga w pozbyciu się stresu i 
zmęczenia. Urządzenie zapewnia przyjemny masaż ciśnieniowy. W przyjemny sposób 
i delikatnie redukuje napięcie mięśni oraz poprawia krążenie krwi.
1. Załóż buty masujące na stopy (C) a rękawy masujące na uda (B) w dogodnych miejscach. 

Upewnij się, że suwak w butach jest całkowicie zasunięty.
2. Połącz buty (C) i rękawy (B) z pilotem (A) wężykami (D).
3. Podłącz zasilacz AC/DC do pilota. Następnie podłącz urządzenie do sieci elektrycznej, 

upewniając się przed tym, że pilot jest wyłączony.
4. Gdy pilot ma być zasilany z baterii, włóż je do komory znajdującej się na spodzie obudowy. 

Upewnij się, że baterie są tego samego typu (nie wolno mieszać nowych z wyczerpanymi 
ani alkalicznych z tradycyjnymi). Zwróć uwagę na prawidłową biegunowość.

5. Naciśnij przycisk „POWER”, aby uruchomić urządzenie, będzie to sygnalizowane zapaleniem 
się lampki LED. Po ponownym naciśnięciu tego przycisku, urządzenie wyłączy się.

CZ -3- Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

Ovládání:
Zařízení je nenáročné na ovládání. Můžete jej používat, když sedíte, nebo ležíte na pohov-
ce. Předem si nastavíte program, který poté automaticky nafukuje a vyfukuje návleky, což 
masíruje Vaše nohy, a pomáhá tak zbavit Vás stresu a únavy. Zařízení poskytuje příjemnou 
a kompresní masáž. Jemně a zlehka uvolňuje napětí a zlepšuje krevní oběh.
1) Navlékněte si masážní boty na nohy (C) a masážní návleky na stehna (B)
 na příhodná místa. Ujistěte se, že je zip na botách zcela dopnutý.
2) Spojte boty (C) a návleky (B) s ovládací jednotkou (A) pomocí připojovacích hadiček (D).
3) Připojte AC/DC adaptér k ovládací jednotce. Poté zapojte zařízení do zásuvky, ale 
 nejprve se ujistěte, že je ovládací panel vypnutý.
4) Pokud chcete jednotku napájet pomocí baterií, vložete baterie do přihrádky na zadní  
 straně jednotky. Ujistěte se, že používáte stejný typ baterií (to znamená, že nemícháte  
 staré s novými nebo alkalické s nealkalickými). Dbejte na správnou polaritu.
5) Stiskněte “POWER” na ovládacím panelu, abyste zařízení zapnuli, poté se rozsvítí
 LED indikátor. Pokud stisknete tlačítko znovu, zařízení se vypne.
6) Stiskněte “UP” nebo “DOWN”, abyste si mohli nastavit délku masáže.

Balení obsahuje:
C - 2x masážní boty na spodní část nohy
B - 2x masážní návleky na stehna
A - 1x ovládací jednotka
D - 1x balení připojovacích trubiček
E - 1x AC/DC adaptér
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Charge time (S)

Deflate time (S)

0 UP

Charge time (S):
= doma tlakování (v sekundách)
Deflate time (S):
=doba vyfouknutí (v sekundách)

Např.:
Úroveň „0“ = 54s tlakování / 6s vyfouknutí.
UP  = nastavení délky masáže pomocí  
                          tlačítka UP.
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Czas ładowania (S):
= czas zwiększenia ciśnienia 
(w sekundach)
Deflacja czasu (S):
= czas deflacji (w sekundach)

Np.:
Poziom “0” = 54 s zwiększania 
ciśnienia / 6 s deflacji
UP  = ustawienie długości masażu 
przycisk UP.



6. Naciskając przyciski „UP” lub „DOWN” wybierasz poziom masażu.
7. Buty masujące (C) i rękawy (B) mogą być używane razem lub osobno.
8. Po zakończeniu masażu wyłącz pilota i odłącz od niego wężyki, aby doszło do całkowitego 

opróżnienia zawartości butów i rękawów, co umożliwia ich łatwe zdejmowanie.

Ważne wskazówki:
Nie wolno prać butów rękawów w pralce. Do czyszczenia nie wolno używać żadnych 
środków chemicznych ani wybielaczy. Poszczególne elementy urządzenia można przetrzeć 
wilgotną szmatką, aby usunąć kurz z ich powierzchni.

Ochrona środowiska naturalnego:
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Po upłynięciu okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomicz-
na, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produk-
tu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu 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.

Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce 
zapewniające odpowiedni ich recykling.

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

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów ruchomych 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.
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