
Instrukcja obsługi elektrycznej bańki chińskiej z funkcją
podgrzewania 

1. Opis urządzenia
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A.

B.
C.D.E.

A. włącznik / wyłącznik 
B. wyświetlacz LCD
C. przycisk do regulacji poziomu ciśnienia
D. przycisk do regulacji poziomu temperatury
E. przycisk włączający / wyłączający światło czerwone
F. kamienie magnetyczne (8 szt.) 
G. port ładowania USB

F.

G.



2.Cechy i zastosowanie

Elektryczna bańka chińska z funkcją podgrzewania posiada wygodny i ergonomiczny
kształt, który zapewnia dopasowanie do dłoni i ułatwia wykonanie masażu. Bańka posiada
8 kamieni magnetycznych, regulację temperatury oraz poziomu “zasysania”, a możliwość
ładowania za pomocą kabla USB pozwala na korzystanie z bańki w dowolnym miejscu. 

Elektryczna bańka chińska o właściwościach leczniczych i kosmetycznych znajdzie swoje
zastosowanie m.in. podczas masażu antycellulitowego. Dzięki wykorzystaniu światła
czerwonego, regulacji ciepła i intensywności można dostosować masaż do indywidualnych
potrzeb. 

3. Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania
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1. Osoby, u których występują żylaki nie powinny korzystać z masażu bańką chińską.
2. Nie zaleca się korzystania z bańki chińskiej w ciąży oraz w czasie menstruacji. 
3. Osoby cierpiące na nadciśnienie lub hiperglikemię przed użyciem bańki powinny
skontaktować się z lekarzem.
4. Nie powinno się korzystać z masażu elektryczną bańką po posiłku, a przerwa powinna
wynosić ok. 30-40 minut. 
5. Nie zaleca się kąpieli ani prysznicu tuż po masażu - należy odczekać ok. 3 godziny. 
6. Masażu nie powinno się wykonywać codziennie, a ok. 3 lub 4 razy w tygodniu. 
7. Przed każdym użyciem urządzenia należy upewnić się, że wewnątrz znajduje się
bawełniany filtr zapobiegający przedostaniu się olejku do wnętrza urządzenia. 
8. Przed każdym użyciem bańki należy nałożyć sporą ilość olejku do masażu, jednak w
przypadku osób ze skórą wrażliwą, przed pierwszym użyciem należy zrobić test na alergię
aplikując olejek np. na nadgarstku. 
9. Masaż należy wykonywać w jednym kierunku i nie powinno się masować zbyt długo
jednego miejsca na ciele. 
10. Z bańki chińskiej nie należy korzystać podczas ładowania. 
11. Przed czyszczeniem urządzenia należy upewnić się, że jest ono odłączone od zasilania. 
12. Przed każdym użyciem bańki należy umyć bawełniany filtr.
13. W przypadku uszkodzenia kabla lub wtyczki nie należy ich demontować samodzielnie,
a zgłosić usterkę do serwisu. 
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14. Podczas czyszczenia urządzenia nie należy stosować akcesoriów nie przeznaczonych       
do elektrycznej bańki chińskiej.
15. Urządzenie nie może mieć kontaktu z wodą - podczas czyszczenia nie należy wlewać
wody do wnętrza ani na jego powierzchnię. 
16. Gdy występuje dyskomfort podczas korzystania z urządzenia należy zakończyć
masaż. 
17. Urządzenia nie powinno się stosować w pomieszczeniach, gdzie występuje gorące lub
wilgotne powietrze. 
18. Z bańki chińskiej nie wolno korzystać podczas prowadzenia samochodu. 
19. Elektryczna bańka chińska powinna być przechowywana w oryginalnym opakowaniu,
w bezpiecznym, suchym miejscu niewidocznym dla dzieci, z dala od żrących środków i
kurzu. 

4. Zalecenia przed i po użyciu urządzenia 

1. Elektrycznej bańki chińskiej nie powinno się używać na twarzy, szyi i klatce piersiowej. 
2. Nie powinno się wykonywać masażu w jednym miejscu na ciele, a wykonywać masaż
partiami. 
3. Osoby, u których występują choroby i różnego rodzaju dolegliwości przed użyciem
bańki powinny skonsultować się z lekarzem. 
4. Po masażu ciała bańką chińską zaleca się wypicie ok. dwóch szklanek wody oraz
odpoczynek przez ok. godzinę. 
5. Ze względu na otwarcie porów podczas masażu należy unikać przeciągów i wiatru tuż
po zabiegu. 
6. Po masażu należy pójść pod prysznic (najlepiej ciepły), ale dopiero po upływie ok. 3
godzin. 
7. Masażu nie należy wykonywać codziennie, a ok. 3 - 4 dni w tygodniu. Po sesji należy
zrobić przerwę (5 - 7 dni) i ponownie wrócić do kolejnych sesji. 
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5. Jak korzystać z funkcji urządzenia?

Tryb domyślny: świecą się czerwone lampki.
Tryb ciśnieniowy: poziom l, 2, 3, 4, 5. 
Tryb ogrzewania: poziom I, 2, 3. 
Niskie ogrzewanie: 38°C±3°C/100.4°F±5.4°F. 
Średnie ogrzewanie: 41°C±3°C/105.8°F±5.4°F. 
Wysokie nagrzewanie: 44°C±3°C/111.2°F±5,4°F.

1. Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk włączania do momentu, aż lampka zaświeci się
na czerwono. W ten sam sposób należy wyłączać urządzenie - lampka zgaśnie. 
2. Należy nacisnąć przycisk do regulacji poziomu ciśnienia (C) i naciskając kolejno wybrać
poziom (1 - 5). Na wyświetlaczu pojawi się ikona ciśnienia oraz pojawi się sygnał
dźwiękowy. W celu wyłączenia funkcji ciśnienia należy nacisnąć i przytrzymać przycisk (C). 
3. W celu regulacji temperatury należy wybrać odpowiedni poziom (1 - 3) naciskając
przycisk (D). W celu wyłączenia funkcji ogrzewania należy nacisnąć i dłużej przytrzymać
przycisk (D). 
4. W celu włączenia / wyłączenia światła czerwonego należy nacisnąć przycisk (E).
5. Podczas ładowania nie ma możliwości korzystania z urządzenia. 

6. Jak wykonywać masaż ciała elektryczną bańką chińską? 

masaż grzbietu - od dołu do góry,
podeszwa stopy - od pięty do palców, 
brzuch - ruchy okrężne lub od dołu do góry, 
ramiona - ruchy od dołu ku górze, 
masaż nóg - należy rozpocząć od masażu łydek kierując ruchy od dołu ku górze,
następnie przechodząc do ud i pośladków. 

Zawsze przed użyciem elektrycznej bańki chińskiej należy zaaplikować na skórę sporą ilość
olejku do masażu, który zapewnia odpowiedni poślizg urządzenia po skórze. Masaż należy
wykonywać zawsze w jednym kierunku - od dołu do góry. 
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7.Sposób ładowania urządzenia

8. Sposób czyszczenia i konserwacji urządzenia

1. Urządzenie zostało wyposażone w baterię litowo-jonową. Na wyświetlaczu pojawia się
ikonka poziomu naładowania baterii, gdy wskazuje niski poziom, należy podłączyć
urządzenie do ładowania. 
2. W celu podłączenia urządzenia do ładowania należy podłączyć kabel USB do
przejściówki, a następnie do gniazda zasilania, bądź bezpośrednio do portu USB
komputera. 
3. Na wyświetlaczu urządzenia będzie widoczny status ładowania. Podczas ładowania nie
można jednocześnie korzystać z urządzenia. 

1. Przed czyszczeniem należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od
zasilania. 
2. Podczas czyszczenia najlepiej sprawdzi się miękka, wilgotna ściereczka, a w przypadku
mocniejszych zabrudzeń warto wspomóc się niewielką ilością środka do dezynfekcji o
stężeniu 75%. 
3. W czasie czyszczenia oraz konserwacji należy pamiętać, aby nie zamoczyć urządzenia
ani nie dopuścić do przedostania się płynów i środków czyszczących do wnętrza -
mogłyby doprowadzić do zwarcia już podczas wykonywania masażu. 
4. Podczas czyszczenia należy pamiętać także o wypłukaniu bawełnianego filtra lub
wymianie na nowy (patrz rysunek poniżej). 

1. Należy otworzyć
pokrywę filtra znajdującą
się “pod spodem” bańki. 

2. Następnie
należy wyjąć filtr. 

3. Włożyć bawełnę
filtracyjną. 

4. Ostrożnie
zamocować
filtr w bańce. 
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9. Sposób przechowywania

10. Instrukcja utylizacji 

Urządzenie należy trzymać z dala od ognia.
Nie wolno demontować części z urządzenia ani przekształcać go. 
Nie wolno łączyć dodatniej i ujemnej elektrody z metalem. 
Urządzenia nie powinno się przechowywać z biżuterią itp. 
Nie powinno się używać ani ładować urządzenia w pobliżu ognia, kominka, pieca,
kuchenki lub pod słońcem. 

Bateria litowo - jonowa do elektrycznej bańki chińskiej to specjalny akumulator i nie może
być używany w innych urządzeniach. Należy przestrzegać zasad opisanych poniżej, w
innym wypadku mogą doprowadzić do przegrzania, pożaru lub uszkodzenia urządzenia. 

1.
2.
3.
4.
5.

Elektryczną bańkę chińską należy przechowywać najlepiej w oryginalnym opakowaniu, w
miejscu niedostępnym dla dzieci, z dala od wysokiej temperatury, wilgoci i promieni
słonecznych. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas należy je odłączyć od
zasilania oraz ładować raz na około 2 miesiące. 

11. Dane techniczne
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12. Rozwiązywanie problemów

ACUS MED. Sp. z o.o.
Kolbuszowa Dolna ul. Mielecka 105 

36-100 Kolbuszowa 
POLSKA 

 
+48 570 266 112
info@acusmed.pl


