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Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації, дотримуйтесь її вказівок і 
дбайливо зберігайте її! Цей прилад призначений для особистого 
користування, а не для застосування в промислових або медичних 
установах. 
 

Вказівки щодо безпеки 

 Небезпека враження струмом і пожежі 
Вмикати прилад і користуватися ним можна тільки відповідно до даних, зазначених 
на фірмовій табличці. Діти або особи, фізичні, розумові чи психічні здібності яких не 
гарантують безпечної експлуатації, можуть користуватися приладом тільки за 
допомогою інших осіб або під їх наглядом. 
Не допускається користування приладом дітьми віком до 12 років. Не застосовувати 
прилад для немовлят. Користуйтеся приладом тільки за умови справності приладу й 
мережевого шнура. 
У разі несправності негайно витягніть вилку з розетки. Щоб уникнути небезпечних 
ситуацій, ремонт приладу - наприклад, заміна ушкодженого мережевого шнура - має 
виконуватися тільки нашою сервісною службою. Мережевий шнур не повинен: 
 
- контактувати з гарячими предметами, 
- протягуватися крізь будь-які отвори з гострими краями, 
- використовуватися для перенесення приладу. 
 
Особам, нечутливим до дії тепла, рекомендуємо не користуватися функцією нагріву. 
 



Не користуйтеся приладом поряд з водою – ванною, 
раковиною, або просто великими посудинами чи ємностями, 
наповненими водою. 
 
 

 
 

 Небезпека для життя 
В жодному випадку не допускайте контакту приладу з водою. Небезпека 
залишається, навіть якщо прилад вимкнено, тому після користування приладом і в 
разі перерви в користуванні необхідно виймати вилку з розетки. 
 

Деталі та елементи управління 
1. Головка 
а Масажна поверхня овальна  
b Масажна поверхня широка + функція нагріву 
з Масажна поверхня ребриста 
d Масажна поверхня з вузликами 
2. Обертальний шарнір 
3. Ручка налаштовувана 
4. Кнопка фіксації ручки 
5. Пересувний перемикач 

0 = ВИМК 
1 = слабкий режим 
2 = сильний режим 

6. Перемикач нагріву ВМК/ВИМК 
7. Контрольна лампа нагріву 

 
Важлива вказівка 
При раптовому виникненні болю під час масажу, або якщо масаж сприймається як 
неприємна дія, негайно припиніть процедуру. 
В жодному випадку не використовуйте прилад для безпосереднього масажу голови, 
кісток або суглобів, передньої частини шиї, а також області статевих органів і нирок. 
Заборонено користуватися приладом у разі проблем зі здоров'ям, а також: 
• при вагітності; 
• особам із кардіостимуляторами, штучними суглобами чи електронними 
імплантантами; 
• при порушеннях кровообігу, варікозному розширенні вен, відкритих ранах, 
забитих місцях, тріщинах на шкірі або при запаленні вен; 
• особам, які страждають на болі в хребті; 
• при набряках, запаленні чи пошкодженні окремих частин тіла; 
• при діабеті або захворюваннях нервової системи, таких як ішіас; 
• при болях у м'язах і суглобах не користуйтеся приладом без консультації лікаря. 
 

Застосування 
Загальні відомості 
Користуватися приладом допускається не довше 10-15 хвилин. При користуванні 
приладом не дуже натискайте на шкіру та не масажуйте занадто довго одну й ту ж 
ділянку тіла. Масаж має проводитися дрібними круговими рухами. 
 
Вказівки щодо користування 
• Розфіксуйте ручку 3 кнопкою 4 та знову зафіксуйте ручку в бажаному положенні. 



• Виберіть масажну поверхню а, b, c або d обертанням головки 1. Зафіксуйте на 
відмітках , 
• Встановіть бажаний рівень вібрації пересувним перемикачем 5. 
• Помасажуйте відповідну частину тіла. 
Для вимкнення, поверніть пересувний перемикач 5 у положення 0. 
 
Функції масажних поверхонь  
а Масажна поверхня овальна: 
Овальна форма поверхні забезпечує концентрацію масажного тиску аналогічно тиску 
великого пальця руки. Встановіть на ступінь 1, масажуйте з малим тиском. 
b Масажна поверхня широка: 
Ця масажна поверхня призначена для великих частин тіла: наприклад, плечей і 
сідниць. Масаж можна проводити на ступені 2 та з дещо більшим тиском 
c Масажна поверхня ребриста:  
Ребриста масажна поверхня рекомендується для заспокійливого плавного масажу. 
Застосовувати на ступені 1 і плавним тиском для чутливих ділянок: наприклад, для 
рук. 
d Масажна поверхня з вузликами:  
Вузлики забезпечують глибший масаж і особливо придатні для масажу великих груп 
м'язів: наприклад, на спині і сідницях. 
 
Інформація: Підключення функції нагріву перемикачем 6 забезпечує посилення 
масажної дії масажної поверхні b. Контрольна лампа 7 світиться. Для нагріву 
поверхні потрібен невеликий час. 

 
Чищення та зберігання 

 Небезпека враження струмом!  
Перед чищенням витягніть вилку мережевого шнура з розетки та дайте приладу 
охолонути. В жодному випадку не занурюйте прилад у воду. Не користуйтеся 
пристроями для парового чищення. Обітріть прилад ззовні, використовуючи з цією 
метою лише вологу ганчірку, а потім просушіть його. Не застосовуйте жодних 
гострих або дряпаючих чистячих засобів. Зберігайте масажер в охолодженому стані, 
в чистому та сухому місці. 
 

Утилізація  
 
Цей прилад маркований згідно з Європейською Директивою 2002/96/ЕС щодо 
використаних електричних та електронних приладів (waste electrical and electronic 
equipment – WEEE). Цією директивою визначаються діючі на всій території ЄС 
положення про прийняття та утилізацію використаних приладів.  
 
Інформацію щодо актуальних можливостей утилізації Ви можете отримати в магазині, 
в якому придбали прилад. 
 
Ми зберігаємо за собою право на внесення змін. 
 

Гарантія виробника 
 
Якщо Вам необхідна інформація або обслуговування, якщо у Вас виникла проблема, 
відвідайте веб-сайт компанії BOSCH:  www.bosch-home.com.ua або зверніться до 
Центру обслуговування клієнтів BOSCH у Вашій країні (телефон можна знайти на 
гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, 
зверніться до місцевого дилера BOSCH. 


