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Návod k použití 
BI 13   Relax Tone Maripol
Účinnost:
Populární a účinný masážní přístroj. Oceníte zejména pokud chcete dosáhnout 
štíhlé a pevné postavy. Díky vibračním schopnostem Maripolu dokonale namasíruje 
břicho, boky, hýždě a stehna. Proniká hluboko do vrstev podkoží, kde tříští přebytečný 
tuk, spaluje kalorie a tělo zároveň procvičuje. Relax Ton Maripol přispívá k celkové 
fyzické i duševní kondici.Masáží uvolní bolavá záda, mezilopatkové svaly, krční a 
bederní páteř, ruce i nohy. Výhodou je využití pěti originálních nástavců pro jemnou 
nebo hloubkovou masáž.  Relax Ton Maripol dosahuje až 2500  vibrací za  min. 
Použití:
Zapojte přívodní šňůru do zásuvky, napětí: 220V. Vložte požadovaný nástavec na hlavu 
přístroje. Zapněte otočením knoflíku Off - On, otáčením ve směru hodinových ručiček 
zvyšujete intenzitu vibrací. Zvlněný nástavec díky čtyřem vlnkám proniká hluboko do 
svalů kde bojuje s tuky a celulitidou. Plochý nástavec k jemné masáži šíje, ramen, 
paží, zad, uvolní svalové napětí. Pilníkový nástavec odstraňuje otlaky, suchou a ztvrdlou 
kůži na nohách. Kuličkový nástavec má 8 speciálních rotačních kuliček, které s přispěním 
gelu, masážního oleje nebo krému proniknou hluboko do pokožky, tím dosáhnou 
zeštíhlení těla. Ochranná mřížka zabrání zapletení vlasů do přístroje, poskytne 
maximální komfort.Používejte 15 minut denně a s výsledkem budete překvapeni. 
Bezpečnostní upozornění: 
Tento masážní přístroj je určen pouze pro masážní účely! Zvyšte svou pozornost, 
pokud jsou v blízkosti přístroje děti, může hrozit nebezpečí úrazu! Přístroj nikdy 
neponořujte do vody! Přístroj používejte při běžné pokojové teplotě, nedávejte jej 
do blízkosti topení, krbu, na slunce apod. Nepoužívejte ani neukládejte  do 
vlhkého prostředí /například sprcha, koupelna, sauna apod./. Při manipulaci s přístrojem 
dbejte na to, aby nedošlo k jeho poškození nebo poranění osob. Není doporučeno pro 
těhotné ženy, v místech lékařského ošetření (jizvy, křečové žíly apod.) nebo při jiných 
onemocněních, kde by masáž mohla zhoršit zdravotní stav. V těchto případech 
konzultujte použití s lékařem a následujte jeho instrukce. Přístroj je určen pro masáž 
měkkých částí těla. Přístrojem nemasírujte klouby, páteř. Masáž  tímto 
přístrojem je velice efektivní a intenzivní, proto jej používejte max. 3x denně. Jednu 
masáž provádějte max. 10 minut. Nemasírujte jednu část těla více jak 5 minut. 
Vyvarujte se pádu přístroje nebo s ním nezacházejte silou. Neodpovídáme za škody 
způsobené špatnou manipulací nebo špatnou obsluhou. 
Péče o výrobek: 
Při mytí nepoužívejte žádné abrazivní a agresivní čistící prostředky. Čistěte pouze vnější 
části přístroje. Při čištění musí být přístroj vypnut a vytažen z el. zásuvky. Nikdy přístroj 
sami neopravujte! Nedodržením pokynů zaniká právo na záruční opravu.
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