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Vibrační masážní míček Qmed    
  
 
Specifikace výrobku: 
 
Hmotnost: 360 g 
Složení: ABS + silikon 
Baterie: DC3.7V 2500 mAh 
Doba nabíjení: 2-4 hodiny 
Pracovní doba při maximální rychlosti: 60 min (6 cyklů po 10 minutách) 
Otáčky motoru (ot./min): 
2000 při první rychlosti 
4000 při druhé rychlosti 
6000 při třetí rychlosti 
Provozní teplota motoru: 65°C 
 
Normy: 
 
EN 55014-1:2017 
EN 55014-2:2015 
Směrnice EMC 2014/30/EU 
 
Katalogové číslo: DRQR3E 
 
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. 
 
Složení setu: 

- Vibrační masážní míček 
- USB kabel 
- Vak 

 
Po vybalení zkontrolujte, zda výrobek obsahuje všechny výše uvedené díly. Ujistěte se, že míček ani USB 
kabel nemají žádné viditelní známky mechanického poškození. V případě pochybnosti kontaktujte výrobce. 
Nepokoušejte se sami opravit baterii. Zařízení lze použít pro profesionální účely nebo pro domácí použití. 
Zařízení nevytváří obtěžující hluk, což je zvláště důležité pro dosažení stavu relaxace. 
Vložení míčku do vaku umožňuje pohodlnější samomasáž zádových a ramenních svalů. Je také snazší 
kontrolovat polohu míčku. Položte míček na záda, pravou a levou rukou uchopte šňůrky a utáhněte je. Tlak 
míčku na tělo můžete zvýšit masáží u stěny. 
 
 
Návod k použití: 
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• Jedním stisknutím vypínače se rozsvítí indikátor napájení a nabíjení 
• Dvojitým stisknutím vypínače se zapnou vibrace prvního rychlostního stupně a indikátor prvního 

stupně rychlosti 
• Trojitým stisknutím vypínače se zapnou vibrace druhého rychlostního stupně a indikátor druhého 

stupně rychlosti 
• Stisknutím vypínače čtyřikrát se zapnou vibrace třetího rychlostního stupně a indikátor třetího stupně 

rychlosti 
• Stisknutím vypínače pětkrát se spustí cyklus opakování v prvním, druhém a třetím rychlostním stupni 

 
Návod nabíjení: 
 
Zařízení lze nabíjet libovolným adaptérem / nabíjecím zdrojem s napětím od 3,7V do 5,0V, například: 
nabíječka pro mobilní telefon, mobilní powerbanku, notebook nebo stolní počítač. 
 

1. Během nabíjení zařízení bude svítit indikátor pohotovostního režimu. 
2. Během nabíjení bude indikátor napájení blikat červeně a modře. 
3. Zařízení nelze zapnout a používat během nabíjení. 
4. Doba nabíjení je 2-4 hodiny. Skutečná doba nabíjení závisí na zbývající úrovni energie zařízení. 
5. Po úplném nabití se indikátor napájení a nabíjení rozsvítí modře. 
6. Pokud se indikátor napájení a nabíjení po dlouhé době nabíjení nerozsvítí, kontaktujte výrobce. 

 
Nenabíjejte zařízení ve vlhkém prostředí. Ověřte, že napětí odpovídá specifikacím míčku. 
Neodpojujte zástrčku ze zdroje napájení příliš prudce. Nezapojujte ani neodpojujte napájecí zástrčku 
mokrýma rukama. To může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo problémy se zařízením. 

Při vytahování zástrčky ze zdroje napájení držte zástrčku nikoliv kabel. Nepoužívejte míček s poškozeným 
nabíjecím kabelem a nemanipulujte s nabíjecím kabelem. Používejte pouze k výrobku dodaný kabel. 
 
Bezpečnost používání a údržba: 
 
Chcete-li snížit riziko úrazu elektrickým proudem, riziko požáru a zranění, používejte výrobek podle níže 
uvedených pokynů. 

1. Používání povoleno pouze pro dospělé osoby. 
2. Zařízení nemůže přímo masírovat povrch kůže, aby nedošlo k poranění kůže. Masírovaná oblast by 

měla být chráněna suchým a čistým oděvem nebo ručníkem. Zařízení jemně zatlačte a pohybujte 
s ním po pokožce. Doba masáže stejné části těla nesmí přesáhnout 60 sekund. 

3. Nepoužívejte výrobek na mokré tělo. Pokud výrobek spadl do vody, nepoužívejte jej.  
4. Používejte vysokorychlostní režimy zařízení a silnější tlak pouze na měkké části těla. Nepoužívejte 

vysokorychlostní režimy a silný tlak na hlavu a jakékoliv kostnaté části těla. 
5. Podle potřeb různých částí těla byste měli zvolit vhodnou rychlostní úroveň zařízení. 
6. Časté používání vysokorychlostních režimů zařízení a silného tlaku na jednu část těla může způsobit 

oděrky. 
7. Nikdy výrobek neupusťte. Může se poškodit nárazem nebo pádem. 
8. Zařízení by nemělo být používáno v blízkosti vody. 
9. Nepoužívejte zařízení způsobem, který není v souladu s pokyny. 
10. K nabíjení používejte pouze originální USB kabel. 
11. Před každým použitím zařízení pečlivě zkontrolujte. 
12. Neprovádějte na zařízení žádné osobní úpravy. 
13. Během nabíjení zařízení nezapínejte ani jej nenechávejte bez dozoru. 
14. Nenechávejte míček v bezprostřední blízkosti otevřeného zdroje ohně. 
15. Nikdy míček nezakrývejte, pokud je v provozu. 
16. Vizuálně zařízení zkontrolujte, zda není poškozené. 
17. Před čištěním masážního zařízení se ujistěte, že je zařízení odpojeno od zdroje napájení. 
18. Otřete povrch zařízení mírně navlhčeným hadříkem a osušte měkkým hadříkem. Ujistěte se, že je 

míček suchý, než jej vrátíte do vaku. Nepoužívejte rozpouštědla, čističe toalet, ostré kartáče, tvrdé 
předměty a žíravé čistící prostředky. Nepokoušejte se čistit vnitřní povrchy míčku. Demontáž 
zařízení za účelem vyčištění jeho vnitřku může způsobit poruchu zařízení. 

19. Pro zachování provozních parametrů výrobku je nesmírně důležité udržovat všechny jeho prvky 
čisté. 
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20. Skladování výrobku v místnostech s velmi vysokou vlhkostí (koupelny, prádelny atd.) nebo na 
čerstvém vzduchu v kombinaci s nedostatkem hygieny má za následek rychlou ztrátu funkčních a 
estetických parametrů výrobku. 

21. Je nepřípustné používat míček, pokud bylo zjištěno jakékoliv viditelné nebo znatelné poškození nebo 
stupeň opotřebení míčku naznačuje potenciální riziko nehody. Veškeré opravy by měly být svěřeny 
kvalifikovanému personálu a během záruční doby pouze servisu výrobce. 

22. Skladovací teplota míčku by měla být nad 0°C a relativní vlhkost ≤60 %. 
23. Výrobek se automaticky vypne, aby se ochladil, když nepřetržitě vibruje po dobu 10 minut. 
24. Výrobek nelze používat nepřetržitě v režimu vibrací třetího stupně rychlosti pod dobu delší než 60 

minut (6 cyklů po 10 minutách). Kvůli ochraně motoru musí chvíli vychladnout. 
25. Za žádných okolností výrobkem neházejte, neupusťte ho nebo s ním nebouchejte. 
26. Udržujte výrobek čistý a suchý. Když míček nepoužíváte, použijte k jeho uložení váček. 

 
 
Varování: 

 
 

1. Nepoužívejte výrobek, když jste ve vodě. Udržujte masážní míček mimo kapaliny a zdroje tepla. 
2. Po jedné hodině provozu výrobek vypněte a před dalším použitím počkejte 30 minut. 
3. Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku od zařízení a během nabíjení zařízení nepoužívejte. 
4. Bez porady s lékařem je zakázáno používat zařízení na poraněnou část těla. 
5. Nedovolte dětem a osobám, které nejsou schopny zacházet se zařízením, výrobek používat. 
6. Nepoužívejte výrobek k jinému účelu než k masáži. Mohlo by dojít k nehodě nebo zranění. 
7. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. 

 
 
Vyloučení odpovědnosti: 
 
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 
kontaktuje prosím své místní středisko pro likvidaci odpadu. 

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