
Návod k použití
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 KROK 1  Zkontrolujte seznam: 
- jeden pár nohavic
- jeden pár ochranných obalů
- konektorový kabel

 KROK 2  Umístěte ochranný obal na nohavice pomocí otvorů na 
manžety.
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4 Manžety musí v otvorech pevně 
držet.

Manžety protáhněte 
otvory.
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PŘÍPRAVA NOHAVIC
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Konektorový kabel by se od nohavic neměl často odpojovat. Při transportu je možné pro úsporu místa 
konektorový kabel od nohavic odpojit a vložit do transportní tašky Při odpojování konektorového kabelu od 
nohavic vytahujte postupně jednotlivé manžety, netahejte za kabel.

Netahejte za kabel. Odpojte kabel od nohavic vytažením 
jednotlivých manžet.

Vložte celý systém  
do transportní tašky. 

suchý zip

 KROK 4  Zakryjte kabel s  manžetami ochranným obalem pomocí  
suchého zipu. Logo Regensys by mělo být na horní polovině ochranného 
obalu viditelné.

 KROK 3  Připojte konektorový kabel k jednotlivým manžetám podle 
odpovídajících barev.
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VZDUCHOVÝ MASÁŽNÍ SYSTÉM

velikost v cm

Volitelné velikosti nohavic: M

L

XL 

4

cestovní 
taška

nohavice 
s konektorovým 
kabelem hlavní 

jednotka

dálkové 
ovládání

* každý set je dodáván se základními náhradními díly.
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LED OVLÁDACÍ PANEL

VÝBĚR PROGRAMU
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Výběr komory Doba procedury
10, 20, 30 minutPozice komory

Vypínač

Start/Pauza

Snížení tlaku Zvýšení tlaku Výběr programu
A, B, C

TLAK 
mmHg

ČAS 
min.

Ukazatel tlaku
8 úrovní: 30, 50, 70, 90, 110, 140, 170, 250 mmHg

A A A A

B B B B

C C C C
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DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Přepínání programů

Přepínání doby 
procedury

Start/Pauza

Snížení tlaku

Průměr: 20mm
Tloušťka: 2.5mm
Napětí: 3V

Zvýšení tlaku

Výběr komory

6

Před prvním použitím vložte do dálkového ovládání 
baterii typu 2025. 

1 2 3 4
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PŘÍPRAVA SYSTÉMU

Před prvním použitím otevřete kryt filtru, který 
naleznete na spodní části jednotky a odstraňte 
bezpečnostní šroub pohybem proti směru 
hodinových ručiček. Šroub se používá POUZE na 
upevnění a ochranu jednotky během transportu, 
čímž zabraňuje jejímu poškození. 

 KROK 1  Vložte napájecí kabel do zásuvky o napětí 220~240V.
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 KROK 2  Připojte konektorový kabel k hlavní jednotce.

 KROK 3  Zkontrolujte správné připojení konektoru k  hlavní jednotce 
a  připojení konektorového kabelu ke všem manžetám na nohavicích. 
Pokud je kabel připojený, přejděte ke kroku 4; pokud ne, připojte nohavice 
(vždy barva manžety na nohavicích k  odpovídající barvě manžety na 
kabelu).
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A A A A

B B B B

C C C C

1 2 3 4

220V~240V

 KROK 5  Stiskněte tlačítko

 KROK 6  Nastavte tlak stisknutím tlačítek

Při prvním použití doporučujeme nižší tlak okolo 110-140mmHg a postupně upravovat 
stupeň tlaku tak, aby byl pro Vás příjemný. 

 KROK 7   Nastavte dobu procedury stisknutím tlačítek

 KROK 8  Vyberte program stisknutím tlačítek 

 KROK 9  Vyberte vzduchovou komoru stisknutím 

Tovární nastavení programů svítí, tzn. že budou pracovat všechny čtyři komory 
v závislosti na zvoleném programu. Pokud chcete nějakou komoru přeskočit (vypnout), 
stiskněte konkrétní číslo komory. Zhasnutí LED diody u konkrétní Vámi vypnuté komory 
značí, že je doopravdy vypnutá. V případě potřeby restartu komory stačí jen stisknout 
její číslo, aby se její LED dioda opět rozsvítila. Při nafukování a vyfukování každé komory 
LED dioda vždy bliká. 

 KROK 10  Pro start či pauzu stiskněte tlačítko 

Tovární nastavení je PAUZA, kdy LED dioda svítí zeleně, stiskněte tlačítko na START kdy 
se rozsvítí LED dioda modře.
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Při prvním použití doporučujeme začít v délce 10 minut a podle vlastních pocitů po-
stupně prodlužovat délku.

 KROK 4  Nasaďte si nohavice. Systém nepoužívejte na zcela nahé tělo. 
Před nasazením nohavic si oblečte spodní prádlo či lehké oblečení.
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•  Lymfodrenáž,  

lymfatické masáže

Vitalizuje cirkulaci krve a lymfy v kon-
četinách a zvyšuje tlak svalových tkání 
k  odstranění otoků a  bolesti. Pomáhá 
obnovit fyzické funkce pacientů, ať už 
po zranění nebo spojené s věkem.

•  Sportovní masáž

Pomáhá před tréninkem uvolnit sva-
ly a  po tréninku svaly zbavuje kyseli-
ny mléčné, což zabraňuje překyselení 
a pomahá k rychlejší regeneraci.

•  Prevence a léčba různých 

onemocnění spojené s cirkulací 

krve v tepnách, včetně 

lymfedému.

•  Podpora správné cirkulace krve 

a ostatních tělních tekutin

PREVENCE

-  lymfedém (otok vzniklý 

poruchou toku lymfy)

-  paralýza končetin  

(mozková mrtvice)

- křeče končetin (bolest)

- chronická žilní choroba

- trombóza hlubokých žil

ZLEPŠENÍ
- odbourání tuků
- revmatoidní artritida
-  zlepšení funkce střev, 

odstranění zácpy
-  nemoci způsobené přerušením 

krevního oběhu
- slabost, únava, nespavost
-  problémy spojené s vyšším 

věkem
- plicní embolie 
- terapie a prevence varikokély

KONTROLA
-  činnost končetin těhotných žen  

(poraďte se předem se svým 
lékařem)

- citlivost končetin 
- účinek cvičení
-  zlepšení elasticity kůže, 

zdravější tělo

-  akutní zánětlivé onemocnění 
kůže

- arytmie
- erysipel (růže)
-  hluboká tromboflebitida (flebot-

rombóza)
- akutní žilní trombóza
- nestabilní hypertenze
- pacienti s kardiostimulátorem

KONTRAINDIKACE

INDIKACE
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Nepoužívejte vodu, olej, benzen, alkohol, benzín a  chemické prostředky 
k  čištění hlavní jednotky ani nohavic (zkrátíte jejich životnost). Nohavice 
neperte, v  případě potřeby nohavice otřete vlhkým ubrouskem.  
Nohavice jsou určeny ke vzduchem poháněné masáži a  je velmi obtížné je opravit, 
proto buďte opatrní a používejte je správně. 

Neskladujte přístroj a nohavice v blízkosti ostrých a horkých předmětů jako jsou nůžky, 
kamna, atd.

Skladujte systém na suchém místě. Buďte opatrní, aby se do přístroje nedostala voda 
či jiná tekutina.

Pro správné skladování doporučujeme čisté a  suché místo při pokojové teplotě 
(teplota: 10°C až 40°C, vlhkost: 30% až 85%). Neskladujte systém během zimy při 
nízkých teplotách (v důsledku mrazu může být poškozen). Pro dlouhodobé skladování 
umístěte systém do krabice.

Před použitím si pečlivě přečtěte návod. Skladujte návod u systému, abyste si jej mohli 
kdykoliv přečíst. Pro zajištění bezpečnosti a  předcházení nestandardnímu chování 
obsahuje návod některé podrobnosti, které by vám měly pomoci používat systém 
správně. 

Před nasazením nohavic si oblečte spodní prádlo či lehké oblečení. Při prvním použití 
doporučujeme začít v délce 10 minut a podle vlastních pocitů postupně prodlužovat 
délku. Dlouhodobé užívání může mít nepříznivé účinky. Napoprvé doporučujeme 
masáž o délce 10-20 minut (neměla by být delší než 20 minut). Pokud se cítíte během 
masáže nepříjemně nebo cítíte bolest, přestaňte systém používat. 

Při používání systému se nepokoušejte v nohavicích chodit (nebezpečí úrazu).

Nepřipojujte k jedné elektrické zásuvce více spotřebičů současně. Zajistěte, aby měl 
systém svou samostatnou elektrickou zásuvku (nebezpečí požáru, úrazu elektrickým 
proudem nebo poškození).

ČIŠTENÍ A ÚDRŽBA

UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ
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Napájecí kabel zapojujte a  vypojujte suchýma rukama (nebezpečí probití či úrazu 
elektrickým proudem).

Používejte pouze jednofázové připojení o  napětí 220V-240V a  po použití přístroje 
napájení odpojte (nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození).

Neohýbejte a nelámejte napájecí kabel. Napájecí kabel neunese hmotnost přístroje. 
Dbejte také, aby se nezamotal do nohou stolů a  židlí (nebezpečí probití, úrazu 
elektrickým proudem nebo požáru).

Nepokládejte na přístroj žádné předměty. Zakrytí senzoru, předměty na přístroji či 
kabelu nebo ohnutí kabelu mohou způsobit chyby tlaku vzduchu (nebezpečí poškození 
přístroje nebo jeho nesprávné funkce).

Chraňte přístroj před nárazy a údery (hrubé zacházení může přístroj poškodit).

Do přístroje se nesmí dostat předměty jako hřebíky, jehly, sponky, jiné kousky kovu 
a nečistoty jako zbytky jídla (nebezpečí zkratu či nežádoucího elektrického spojení).

Používejte systém dle návodu. Použití přístroje na jiné než určené indikace může vést 
k jeho poškození.

Udržujte systém mimo dosah dětí a  domácích zvířat. Nedovolte používat přístroj 
malým dětem (nebezpečí poškození nebo úrazu).

Opravy a údržbu přístroje neprovádějte při chodu přístroje. V případě potřeby přístroj 
vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

Chraňte systém před přímým slunečním zářením a  zdrojem tepla (nebezpečí 
deformace nebo ztráta barvy výrobku).

Likvidace systému musí být v souladu se zákonem a dle předpisů bezpečné likvidace 
odpadu. Dbejte na ochranu životního prostředí.
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Děkujeme za váš nákup 
a doufáme 

ve vaši spokojenost

V případě dotazů 
nás neváhejte kdykoliv kontaktovat. 

REGENSYS TEAM
+420 725 929 003
www.regensys.cz

Bojujete s otoky dolních končetin? Cítíte často únavu v nohách? Jste profesio-
nální sportovec, který potřebuje pravidelně regenerovat? Trápí vás celulitida? 
Dostal se Vám do rukou přístroj, který se Vám vynasnaží maximálně pomoci. 
Systém Regensys pracuje s tlakovou vlnou, která účinně podporuje správnou 

fukci lymfatického systému. Lymfatický systém má zásadní význam pro regeneraci 
tkání a ochranu lidského těla před nemocemi. Lymfodrenáž urychluje tok lymfy o více 
než desetinásobek její standardní rychlosti. Lymfa přenáší živiny do krevního oběhu 
a zároveň odvádí odpadní látky, tukové buňky, soli, vodu a veškeré škodliviny. Navíc 
obsahuje lymfocyty, které ničí bakterie, viry a veškeré abnormální buňky. Lymfa je 
spolu s celým lymfatickým systémem právem považována za “čistírnu lidského těla”. 

Při nízkotlaké masáži (20-60 mmHg) přístroj stimuluje lymfatický systém a oběhový 
systém, což zlepšuje cirkulaci krve a lymfy nejen k zesílení imunitního systému.

Při vysokotlaké masáži nebo sportovní masáži (130 až 240 mmHg) je nejdůležitější 
účinek snížení svalového napětí a uvolnění tkáně. Výsledkem je zvýšený oběh krve, 
čímž mohou být snadněji dodávány do unavené tkáně živiny. Pravidelné používání 
významně přispívá k prevenci zranění. 

Systém Regensys je vyroben v cestovním provedení, aby mohl být kdekoliv s Vámi.


