
Popis výrobku 
Masážní přístroj na obličej 3D Qmed 
Vydání: [10.2021]  

 
Model: DRQM6J 

 
• Pokročilý boj proti vráskám  
• Lepší pružnost a pevnost pokožky 
• Lázeňský efekt doma  

 
Specifikace výrobku: 
Rozměry: 15,2x5,8x1,6 cm 
Hmotnost: 77 g 
Frekvence vibrací: 6000/min 
Složení: slitina hliníku, slitina zinku, ABS 
Napájení: 1x AA baterie (není součástí balení) 
Barvy: stříbrná, růžová 
Provozní teplota: 0-40°C 
 
Výrobek splňuje normy: 
EN 55014-1: 2017+A11: 2020 
EN 55014-2: 2015 
 
3D masážní přístroj na obličej Qmed byl vytvořen s ohledem na nejlepší tradiční dotykové postupy 
v kombinaci s moderním inženýrstvím a uměním navrhovat krásné předměty. Historie masáží obličeje 
začala ve starověku, kdy kosmetika neboli umění zkrášlování zaujímalo v lékařství důležité místo a 
bylo často dostupné pouze vládnoucí rodině a nejvznešenějším a nejbohatším občanům. Kleopatra, 
proslulá svou krásou, byla po každodenní koupeli masírována a pomazána vonnými oleji. V japonské 
tradici je krása znakem zdraví, chápaného jako harmonie mezi tělesnou, duševní a duchovní zónou. 
Účelem masáže je pomoci udržet tuto harmonii a zachovat přirozenou krásu. Diamantový výbrus hlav 
a jejich uspořádání ve tvaru V s úhlem rozteče 70° dokonale přizpůsobí pomůcku linii těla a umožňují 
masáž srovnatelnou s masáží prováděnou v lázních. 
3D masážní přístroj na obličej se doporučuje pro konturování obličeje, masáž lícních kostí, redukci 
otoků a stínů pod očima, zlepšení kontur obličeje, zpevnění pokožky krku a dekoltu. Pozitivní účinky 
zaznamenáte při 10minutové každodenní masáži s vaším oblíbeným olejem nebo sérem, nebo pomocí 
přístroje na masku, zvyšující vstřebávání prospěšných látek. Vodotěsná konstrukce masážního 
přístroje umožňuje provádět masáž během relaxační koupele. 
 
Důležité! Přestože kov nepodporuje množení bakterií, nezapomeňte po použití vždy očistit a masírovat 
čistým přístrojem, případně dezinfikovat. Nepoužívejte sílu, stačí jemné pohyby, přitlačením pomůcky 
k tělu výsledky nezvýšíte. Masírujte od středu obličeje směrem ven, každý pohyb několikrát opakujte. 
Výrobek nepoužívejte, pokud máte kožní problémy, …. Nebo jste alergičtí na kov. 
 
UPOZORNĚNÍ: Při používání výrobku vždy dodržujte základní opatření podle níže uvedených 
bezpečnostních informací. Před použitím si pozorně přečtěte celý návod. Pro dosažení nejlepších 
výsledků se doporučuje správné používání tohoto zařízení. Nesprávné použití výrobku může způsobit 
zranění nebo zdravotní komplikace. Uschovejte tento návod pro budoucí použití. Výrobce si vyhrazuje 
právo změnit specifikace výrobku bez předchozího upozornění. 
 
Pomůcku lze použít pro profesionální účely nebo pro domácí použití. Zařízení nevytváří obtěžující hluk, 
což je zvláště důležité pro dosažení stavu relaxace. Pokud není zařízení vypnuto, bude fungovat, dokud 
se baterie nevybije. 
 
Example of massage direction: 

 
 
 



UPOZORNĚNÍ:  
1. Nikdy výrobek neupusťte. Může se poškodit nárazem nebo pádem.  
2. Nepoužívejte zařízení způsobem, který není v souladu s pokyny.  
3. Před každým použitím zařízení pečlivě zkontrolujte.  
4. Neprovádějte na zařízení žádné osobní úpravy.  
5. Po použití a vyčištění masážního přístroje otřete povrch měkkým hadříkem. Před vložením 

výrobku zpět do obalu se ujistěte, že je suchý. Nepoužívejte: rozpouštědla, čističe toalet, ostré 
kartáče, tvrdé předměty a žíravé čisticí prostředky. Nepokoušejte se čistit vnitřek masážního 
přístroje. Demontáž zařízení za účelem vyčištění jeho vnitřku může způsobit poruchu zařízení.  

6. Skladování přístroje v místnostech s velmi vysokou vlhkostí (vany, prádelny apod.) nebo na 
volném prostranství v kombinaci s nedostatkem hygieny má za následek rychlou ztrátu 
funkčních a estetických parametrů výrobku.  

7. Je nepřípustné používat výrobek, pokud je zjištěno jakékoliv viditelné nebo hmatatelné 
poškození nebo stupeň opotřebení zařízení naznačuje potenciální riziko nehody.  

8. Nedovolte dětem a osobám, které nejsou schopny zacházet se zařízením, výrobek používat. 
9. Nepoužívejte výrobek k jinému účelu než k masáži, mohlo by dojít k nehodě nebo zranění. 
10. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. 

 
Údržba: 

1. Před čištěním se ujistěte, že je zařízení odpojeno od zdroje napájení.  
2. Otřete povrch zařízení mírně navlhčeným hadříkem a osušte měkkým hadříkem. Ujistěte se, 

že jsou části masážního přístroje suché, než je vrátíte zpět do obalu. Nepoužívejte: 
rozpouštědla, čističe toalet, ostré kartáče, tvrdé předměty a žíravé čistící prostředky. 
Nepokoušejte se čistit vnitřek masážního přístroje. Demontáž zařízení za účelem vyčištění 
jeho vnitřku může způsobit poruchu zařízení.  

3. Při dlouhodobém skladování nebo cestování umístěte zařízení do původního pouzdra.  
4. Pro zachování provozních parametrů masážního přístroje je nesmírně důležité udržovat 

všechny jeho prvky čisté.  
5. Skladování přístroje v místnostech s velmi vysokou vlhkostí (vany, prádelny apod.) nebo na 

volném prostranství v kombinaci s nedostatkem hygieny má za následek rychlou ztrátu 
funkčních a estetických parametrů výrobku.  

6. Je nepřípustné používat masážní přístroj, pokud bylo zjištěno jakékoliv viditelné nebo 
hmatatelné poškození nebo stupeň opotřebení částí masážního přístroje naznačuje 
potenciální riziko nehody. Veškeré opravy by měly být svěřeny kvalifikovanému personálu a 
během záruční doby pouze servisu výrobce.  

7. Skladovací teplota masážního přístroje by měla být vyšší než 0°C a relativní vlhkost ≤ 60%. 
 
Právní prohlášení: 
Před použitím tohoto zařízení si pozorně přečtěte návod k použití, používejte jej správně podle návodu. 
Společnost MDH Sp. z o.o. nenese odpovědnost za žádné škody nebo ztráty zákazníka způsobené 
nesprávným používáním tohoto zařízení. 

Výrobek splňuje požadavky norem pro elektrická a elektronická zařízení. Neměl by být 
likvidován s ostatním domovním odpadem. Uživatel je odpovědný za předání zařízení 
po skončení jeho životnosti do příslušných sběrných míst pod sankcí stanovených 
platnými předpisy ve věci nakládání s odpady. Pro více informací o dostupných 
sběrných systémech kontaktujte prosím své místní středisko pro likvidaci odpadu. 
 

Balení obsahuje 1 výrobek napájený AA baterií, která není součástí balení.  
 
Adresa výrobce: 

 mdh Sp. z o.o. 
ul. Maratońska 104,  
94-007 Łódź 
tel. +48 42 674 83 33 
e-mail: profilaktyka@mdh.pl 
 
Distributor: 
MEYRA ČR s.r.o. 
Hrusická 2538/5 
141 00 Praha 4 
tel. +420 272 761 102 
e-mail: meyra@meyra.cz 
www.meyra.cz 
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