
Inteligentní systém 
v péči o kolena
Jalumalu Ortopedic™

Uživatelská příručka



Bezpečnostní pokyny

Vlastnosti produktu

Dotyková obrazovka

1. Ujistěte se, že používáte vhodnou standardní zásuvku.
2. Pro zachování správné funkce používejte napájecí adaptér dodaný výrobcem.
3. Nedotýkejte se napájecí zástrčky mokrou rukou.
4. Pokud přístroj nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
5. Nerozebírejte výrobek sami.
6. Neumísťujte spotřebič na nestabilní plochu, aby nedošlo k poškození při pádu.
7. Udržujte spotřebič mimo místa s vysokou teplotou nebo vlhkostí.
8. Nevytvářejte přímý oční kontakt s laserovým světlem.
9. V následující situaci vytáhněte adaptér a přestaňte jej používat. 

- Zástrčka napájecího kabelu je poškozená nebo zlomená. 
- Spotřebič je vlhký. 
- Spotřebič kouří, hoří nebo jiná nebezpečná situace.

1. Velká dotyková obrazovka LCD, pracovní stav lze jasně vidět.
2. Infračervené teplo z uhlíkových vláken opravuje poškozené tkáně.
3. Navrženo s principy stavby lidského těla a kloubů.

Návod k obsluze
1. Položte masážní přístroj na koleno a řádně zafixujte pás.
2. Dotkněte se tlačítka ZAP/VYP pro zmodrání, poté dlouze stiskněte tlačítko ZAP/VYP na 3 sekundy pro 

zapnutí masážního přístroje.
3. Výchozí nastavení je režim zotavení, střední teplota a střední tlak.
4. Krátce stiskněte tlačítko “Mode” pro nastavení režimů (recovery mode - repair mode - relax mode - repair 

mode - recovery mode, cycle). Na obrazovce se zobrazí odpovídající režim, který si vyberete.
5. Krátce stiskněte tlačítko „Teplota“ pro nastavení teploty (Střední – Vysoká – Střední – Nízká – Střední, 

cyklus). Na obrazovce se zobrazí odpovídající teplota, kterou zvolíte. Dlouhým stisknutím tlačítka „Teplota“ 
vypnete funkci horké komprese. Ikona horké komprese zmizí.

6. Krátce stiskněte tlačítko „Pressure“ pro nastavení tlaku (Střední – Vysoký – Střední – Slabý – Střední, 
cyklus). Na obrazovce se zobrazí odpovídající tlak, který jste zvolili. Dlouhým stisknutím tlačítka „Pressure“ 
odvzdušníte. Ikona „hnětení“ zmizí.

7. Pokud časovač ukazoval 00:00, znamená to, že masér pracoval 15 minut. Masážní přístroj přestane praco-
vat a automaticky se vypne.

8. Přísteroj nepoužívejte déle než 30 minut.
9. Masážní přístroj nelze používat při nabíjení.



Popis produktu

Záležitosti vyžadující pozornost
1. Nepoužívejte spotřebič během spaní.
2. Nepoužívejte přístroj, pokud koleno krvácí.
3. Lidé s revmatoidní artritidou se před použitím musí poradit s lékařem.
4. Lidé s traumatickým otokem, bakteriální infekcí, nebo jakýmkoli jiným konkrétním zánětem by se měli před 

použitím poradit s lékařem.
5. Těhotné ženy, děti, nebo lidé s jinými konkrétními kožními problémy mají zakázáno přístroj používat.
6. Nepoužívejte tento přístroj k diagnostice nebo léčbě nemocí.
7. Pokud cítíte zesílení bolesti, přestaňte prosím přístroj používat.
8. Dlouze stiskněte tlačítko 'Pressure/Venting', abyste během používání přístroj rychle odvzdušnili
9. Pokud přístroj nefunguje, poraďte se s odborným technikem nebo se obraťte na původní místo nákupu.
10. Nebudete-li spotřebič delší dobu používat, uchovávejte jej mimo dosah ohně a vlhkého prostředí.
11. Při čištění spotřebiče používejte měkký a suchý hadřík. Před použitím se ujistěte, že je suchý.

Vypínač a displej

Napájecí konektor

Upevňovací pás

Infračervené teplo z uhlíkových vláken

Tlaková vzduchová masáž kolen

Červená světla



Parametry

Odstraňování problémů

Vstupní napětí AC 100~240V 50/60Hz
Jmenovité napětí DC 5V
Jmenovitý proud 1A
Jmenovitý výkon 3,7V
Váha 790g
Rozměr produktu 193x168x144 mm
Provozní prostředí 0~40°C Vlhkost ≤ 80%
Skladovací prostředí 0~60°C Vlhkost ≤ 93%
Automatický časovač 15 minut
Teplota ohřevu Nízká 45±3°C Střední 50±3°C Vysoká 

55±3°C
Hlučnost <70dB

Problémy Možná příčina Řešení
Během připojení adaptéru se 
tlačítko ON/OFF nerozsvítí.

Adaptér je poškozený. Vyměňte napájecí adaptér.

Dotykový LCD displej nereaguje 
na dotyk.

Na povrchu dotykové obrazovky 
LCD je voda.

Vysušte povrch produktu. Používejte prosím 
spotřebič pouze suchýma rukama.

Červené světlo nesvítí. Vybrali jste špatný režim. Vyberte režim zotavení nebo režim relaxace.


