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Hartelijk gefeliciteerd!

Met de aankoop van dit moderne prorelax® VACUUM MASSAGEAPPARAAT heeft u 
ervoor gekozen om thuis professionele massagetechnologie gemakkelijk en discreet 
te kunnen toepassen. Vacuüm massage is uiterst intensief en effectief. Gelieve daar-
om voor het eerste gebruik de volgende gebruikershandleiding zorgvuldig door te 
lezen, in het bijzonder de waarschuwingen en veiligheidsaanwijzingen. In het geval 
van overmatig of verkeerd gebruik kunnen er af en toe blauwe plekken optreden, die 
weliswaar na een paar dagen weer verdwijnen, maar kunnen worden voorkomen als 
u zich strikt aan de instructies in deze handleiding houdt. Wij wensen u veel succes 
met uw prorelax®VACUUM MASSAGEAPPARAAT!

Wat is eigenlijk subcutane endomassage?
Dit is een vorm van massage, die door alle lagen van de huid tot in het onderhuidse 
weefsel (hypodermis) doordringt. In tegenstelling tot traditionele massagetechniek-
en worden bij endomassage de verschillende lagen van de huid niet samengedrukt, 
maar juist door krachtig zuigen uit elkaar getrokken.

Dit heeft de volgende consequenties:
	 •	 	De	lymfe-	en	bloedvaten	onder	de	aangezogen	huidlagen	openen	zich.
	 •	 	De	lymfe-	en	bloedcirculatie	worden	geactiveerd.	Daardoor	worden	de	ontgift-

ing en de levering van voedingsstoffen aan de huid beter.
	 •	 	Door	de	zuigmassage	wordt	het	bindweefsel	versoepeld,	verharde	spiervezels	

ontspannen zich en de vetcellen in de huidlagen beginnen zich op te lossen.
	 •	 Het	aanzien	en	de	kleur	van	de	huid	verbeteren	zich	zienderogen.

Al met al wordt door de vacuüm massage het lipolyseproces geactiveerd, dat wil 
zeggen de natuurlijke afbraak van vetophopingen. De verbetering van de bloedcir-
culatie en de resulterende hogere toevoer van zuurstof en de verhoogde activiteit 
van het lymfestelsel leiden tot de sterkere afbraak en uiteindelijk het verdwijnen van 
ongewenste vetcellen. Dit proces dient voor een duurzaam resultaat echter door re-
gelmatige lichaamsbeweging en gymnastiek te worden ondersteund.

Gelieve de gebruikershandleiding nu zorgvuldig door te lezen.
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BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR UW VEILIGHEID

1.  Gebruik het apparaat uitsluitend voor de in deze handleiding beschreven to-
epassingen.

2. Houd het apparaat uit de buurt van kinderen.

3. Gebruik alleen de originele voeding.

4.  Verwijder het apparaat uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is en de 
batterij niet hoeft te worden opgeladen.

5.  Verwijder het apparaat onmiddellijk uit het stopcontact als u vaststelt dat de 
behuizing van de voeding is beschadigd of de kabel is gebroken en laat het ver-
volgens bij de klantenservice controleren.

6. Hetzelfde geldt als u merkt dat het apparaat of de voeding heet wordt.

7.  Reinig het apparaat uitsluitend met een in warm water of een alcoholoplossing 
(70%) gedrengde vochtige doek, echter in geen geval onder stromend water en 
niet met benzine of andere chemische reinigingsmiddelen.

8.  Neem het apparaat pas in gebruik als het is opgeladen en uit het stopcontact is 
verwijderd.

9.  Bewaar het apparaat niet in vochtige ruimtes (badkamer) en laad het daar ook 
niet op. Gebruik het niet met natte handen en ook niet als het in het water is 
gevallen en er vocht in terecht is gekomen.

10.  Gebruik niet al te veel crèmes of olie tijdens de behandeling. De werking kan er 
nadelig door worden beïnvloed en de levensduur worden verkort.

TOEPASSINGEN

De toepassing van PRORELAX vacuüm massage over het hele lichaam is aan te 
bevelen bij:

 · OVERGEWICHT
 · CELLULITUS
 · SPIERVERHARDING
 · INTENSE LICHAMELIJK INSPANNING
 · STRIAE NA DE GEBOORTE
 · REVALIDATIE NA PLASTISCHE CHIRURGIE
 · CHRONISCHE VERMOEIDHEID

CONTRA-INDICATIES
Vacuüm massage mag niet worden toegepast bij:
 · ernstige hart- en vaatziekten
 · chronische aandoening van de lever of de nieren
 · huidaandoeningen
 · spataderen
 · wonden en nieuwe chirurgische littekens
 · zwangerschap
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LEVERINGSOMVANG
Zuigmassageapparaat
3 verwisselbare zuignappen (30mm, 65mm, 95mm)
Elastische ring voor de grote zuignap  Voeding
Gebruikershandleiding

TECHNISCHE GEGEVENS

Oplaadtijd batterij: 8 uur

Voedingsspanning: 3V / 500mA

Zuigkracht: 13,3 (minimum) tot 53,3 (maximaal) kPa

Gewicht: Apparaat 225 g
 Voeding 265 g
Zuignappen 140 g

Bedrijfstemperatuur: 18 tot 35 °C
Luchtvochtigheid: tot 90%

Voor de EU:
Ingang: 230-240V ~ 50Hz
Stroomverbruik: 22W

Voor de VS / Canada:
Ingang: 120V ~ 60Hz
Stroomverbruik: 14W

Uitsluitend voor thuisgebruik.

PRODUCTOMSCHRIJVING

A – Behuizing
B – Aan/Uit-knop
C – Programmakeuze
D – Zuigsterkteregelaar en drukverlaging
E: – Fitting
F – Vergrendeling voor de zuignappen
G – Zuignap 30 mm
H – Zuignap 65 mm
I – Zuignap 95 mm
J – Aansluiting voor voedingsadapter
K – Voedingsadapter
L – Elastische ring
M – Controlelampje voor geïntegreerde oplader
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OPLADEN VAN DE BATTERIJEN

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, dient u de ingebouwde bat-
terijen volledig op te laden. U gaat daartoe als volgt te werk:

1.  Steek de voeding in het stopcontact (220V, 50Hz).
2.  Zorg ervoor dat de aan/uit-knop op het apparaat is uitgeschakeld. Sluit de 

voeding aan op het apparaat en controleer of het lampje (M) brandt. Het rode 
lampje blijft branden na het opladen en brandt alleen groen als het apparaat 
in gebruik is.

3. Laat het apparaat acht uur lang opladen, maar niet langer.
4.  Nadat de batterijen volledig zijn opgeladen, kunt u het apparaat voor een uur 

gebruiken.
5.  Natuurlijk kunt u het apparaat ook tijdens het opladen gebruiken, hoewel het 

dan wel langer duurt.
6.  Houdt u er rekening mee dat de batterijen zich ook, wanneer het apparaat lan-

gere tijd niet wordt gebruikt, geleidelijk ontladen.

ONDERHOUD AAN HET APPARAAT

•	 	Verwijder	na	elk	gebruik	de	zuignappen,	maak	ze	voorzichtig	schoon	met	warm	
water en zeep en droog ze af met een handdoek. Het apparaat zelf kan wor-
den schoongemaakt met een zachte doek die is bevochtigd met water of een 
alcoholoplossing. De kop van het apparaat kan van binnen eenvoudig worden 
schoongemaakt met een wattenstaafje.

•	 	Stel	 het	 apparaat	 niet	 bloot	 aan	direct	 zonlicht	 en	bewaar	 het	 op	 een	droge	
plaats.  U mag in geen geval proberen het apparaat open te maken en zelf te 
repareren in geval van een defect. Neem in dat geval contact op met uw dealer 
of ons servicecentrum.

CORRECT GEBRUIK

EERST ENIGE ALGEMENE OPMERKINGEN:

De behandeling met dit apparaat dient 
om vetophopingen te reduceren en de 
huid gladder en zachter te maken met 
een betere doorbloeding. De afbraak 
van overtollig vet bereid de weg naar 
een beter figuur. Bovendien bevordert 
het ontgifting en vochtverlies in het li-
chaam. 
	De behandeling is nog effectiever in 
combinatie met cosmetische producten 
voor lichaamsverzorging. Bijzonder ges-
chikt is huidverzorgende olie. Zorg voor 
de behandeling voor een ontspannen 
omgeving en een aangename temper-
atuur. U dient zich op uw gemak te voel-
en. 

	Selecteer een van de zuignappen, 
afhankelijk van het lichaamsdeel dat u 
wilt behandelen. De kleine zuignap 
is uitsluitend bedoeld voor specifieke 
punten op het lichaam, de middelgrote 
en grote zijn bedoeld voor de behan-
deling van grotere plekken zoals benen, 
buik en rug. 

	Denk er aan bij de behandeling van 
de borsten eerst de elastische ring op 
de grote zuignap aan te brengen.
	Een gezichtsbehandeling is ook 
mogelijk. Hiervoor heb je een “mini-
zuignap van 15 mm” nodig (apart aan te 
schaffen)

 	De zuignappen worden in de kop 
van het apparaat geplaatst door het uit-
einde ervan in de daarvoor bestemde 
opening te steken en met de klok mee 
te draaien tot deze vastklikt. Het verwi-
jderen gaat op dezelfde manier, maar 
dan omgekeerd. Belangrijk: Ga met ge-
voel te werk, niet met geweld. Het gaat 
heel makkelijk.

	Besteed bijzondere aandacht aan 
het volgende: De zuigkracht dient te 
worden afgestemd op de gevoeligheid 
van uw huid. Daarom dient u eerst op 
lage sterkte te beginnen en dit geleideli-
jk te verhogen. Het dient een weldadig 
gevoel op te wekken. 

	U mag echter nooit te lang of te 
sterk op dezelfde plek behandelen, om 
blauwe plekken te voorkomen. Deze zijn 
weliswaar niet gevaarlijk en verdwijnen 
na een korte tijd weer, maar zien er niet 
mooi uit.

	Plaats de zuignap altijd dusdanig 
dat de behandelde plekken elkaar niet 
overlappen, maar naast elkaar liggen. 

	Een net behandelde plek mag niet 
weer meteen worden behandeld.
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DE PROGRAMMA‘S

Het prorelax® VACUÜM MASSAGEAPPARAAT heeft vier verschillende vooraf ingestel-
de programma‘s met verschillende intervallen, waarmee u de belangrijkste toepas-
singen kunt uitvoeren.

PROGRAMMA 1
2 seconden zuigen en 1 seconde pauze. Tijdens de pauze MOET U de zuignap ver-
plaatsen naar een aangrenzende, maar niet overlappende plek. Zorg ervoor dat u de 
zuignap NOOIT op een net behandelde plek plaatst.

PROGRAMMA 2
4 seconden zuigen en 2 seconden pauze. Tijdens de pauze MOET U de zuignap ver-
plaatsen naar een aangrenzende, maar niet overlappende plek. Zorg ervoor dat u de 
zuignap NOOIT op een net behandelde plek plaatst.

PROGRAMMA 3
8 seconden zuigen en 4 seconden pauze. Tijdens de pauze MOET U de zuignap ver-
plaatsen naar een aangrenzende, maar niet overlappende plek. Zorg ervoor dat u de 
zuignap NOOIT op een net behandelde plek plaatst.

PROGRAMMA 4
Zuigen zonder tijdslimiet, zuigdruk verdwijnt alleen 
door het indrukken van de veiligheidsknop (*) aan de 
achterkant van het apparaat.

HIGH
(sterker zuigen)

LOW
(zwakker zuigen)

HL

LOW
(weaker suction)

HIGH
(stronger suction)

HL

ASPIRAZIONE
RIDOTTA

ASPIRAZIONE
INTENSA

*

HET GEBRUIK VAN DE VERSCHILLENDE PROGRAMMA‘S  
IS AFHANKELIJK VAN HET TE BEHANDELEN LICHAAMSDEEL.

•	 	Selecteer	voor	alle	gevoelige	 lichaamsdelen	altijd	programma 1, in elk geval 
voor de eerste behandelingen. 

•	 	Als	u	bekend	bent	met	het	apparaat	en	het	correcte	gebruik	ervan	en	weet	hoe	
uw lichaam reageert, kunt u overstappen op programma 2.

•	 Programma 3 is bedoeld voor de strakke en stevige lichaamsdelen.

•	 	Met	programma 4 heeft u de mogelijkheid om zelf het ritme van de massage 
te bepalen, maar hiervoor is de nodige ervaring vereist. Denkt u eraan dat u, zo-
als hierboven beschreven, met de veiligheidsknop de zuigdruk op elk gewenst 
moment kunt stoppen.

Zorg er voordat u met de behandeling begint voor, dat de sterkteregelaar op 
‘LOW’ (laag) staat, en verhoog dan geleidelijk de zuigkracht to op de door u 
gewenste sterkte.
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TOEPASSINGEN

CELLULITIS EN VETOPHOPINGEN

Selecteer PROGRAMMA 2. U dient PROGRAMMA 3 of 4 alleen te gebruiken, als u 
zeker weet dat uw persoonlijke vaardigheden en de manier waarop uw lichaam op 
de toepassing van het apparaat reageert, dat mogelijk maken. Gebruik cosmetica 
op oliebasis (zoals babyolie) zodat de zuignap gemakkelijker over de te behandelen 
plek glijdt.

Begin ALTIJD in de laagste stand. U mag de sterkte alleen opvoeren nadat u de 
nodige ervaring met het apparaat heeft opgedaan.

Specifieke bewegingen voor de billen. Altijd naar boven en naar binnen.

MODELLEREN VAN DE BENEN

Selecteer PROGRAMMA 1 voor de slappe plekken (binnendij) en PROGRAMMA 2 
voor de achterkant. Gebruik cosmetica op oliebasis (zoals
babyolie) zodat de zuignap gemakkelijker over de te behandelen plek glijdt.

Begin ALTIJD in de laagste stand. U mag de sterkte alleen opvoeren nadat u de 
nodige ervaring met het apparaat heeft opgedaan.

•	 	Diagonale	bewegingen	 (zie	afbeeldin-
gen) van de binnenkant van het been 
naar boven en naar voren of achteren 
(de afbeeldingen tonen de beweg-
ingen voor de rechterkant van uw li-
chaam; herhaal de bewegingen aan de 
linkerkant).

•	 	Masseer	 in	 diagonale	 richting	 en	 altijd	
naar binnen (de afbeeldingen tonen de 
bewegingen voor de rechterkant van 
uw lichaam; herhaal de bewegingen aan 
de linkerkant).
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	•	 	Verticale	beweging	met	aan	het	einde	
een afbuiging (zie afbeeldingen) van 
de andere kant van het been naar 
boven en naar voren of achteren (de  
afbeeldingen tonen de bewegingen 
voor de rechterkant van uw lichaam; 
herhaal de bewegingen aan de linker-
kant).

•	 	Verticale	 bewegingen	 (zie	 afbeel-
dingen) van de buitenkant van het 
been naar boven en naar voren of 
achteren (de afbeeldingen tonen de 
bewegingen voor de rechterkant van 
uw lichaam; herhaal de bewegingen 
aan de linkerkant).

•	 	Bewegingen	voor	het	verstrakken	van	
de buitendijen: schuine bewegingen 
(zie afbeeldingen) over het gehele 
bereik, die altijd eindigen met massage 
naar boven (de afbeeldingen tonen de 
bewegingen voor de rechterkant van 
uw lichaam; herhaal de bewegingen 
aan de linkerkant).

•	 	Bewegingen	voor	het	verstrakken	van	
de binnendijen: horizontale bewe-
gingen (zie afbeeldingen) over het 
gehele bereik, die altijd eindigen met 
massage naar boven (de afbeeldingen 
tonen de bewegingen voor de rechter-
kant van uw lichaam; herhaal de bewe-
gingen aan de linkerkant).

•	 	Masseer	 zoals	 aangegeven	 in	 de	 
afbeeldingen. Begin altijd aan de  
buitenkant en beweeg het apparaat 
naar binnen.

TAILLE

Selecteer PROGRAMMA 2 voor de slappe plekken en PROGRAMMA 3 voor de minder 
slappe plekken. Gebruik cosmetica op oliebasis (zoals babyolie) zodat de zuignap 
gemakkelijker over de plek glijdt.

Begin ALTIJD in de laagste stand. U mag de sterkte alleen opvoeren nadat u de 
nodige ervaring met het apparaat heeft opgedaan.
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•	 	Masseer	 zoals	 aangegeven	 in	 de	 af-
beeldingen. Begin altijd aan de bu-
itenkant en beweeg het apparaat naar 
binnen (de afbeeldingen tonen de be-
wegingen voor de rechterkant van uw 
lichaam; herhaal de bewegingen aan 
de linkerkant).

•	 	Masseer	 zoals	 aangegeven	 in	 de	 af-
beeldingen. Begin altijd aan de onder-
kant en beweeg het apparaat naar 
boven.

BUIK
Selecteer PROGRAMMA 1 of 2 voor de slappe plekken en PROGRAMMA 2 of 3 voor 
de minder slappe plekken. Gebruik cosmetica op oliebasis (zoals babyolie) zodat de 
zuignap gemakkelijker over de plek glijdt.

Begin ALTIJD in de laagste stand. U kunt de sterkte opvoeren als u ervaring heeft 
opgedaan met de manier waarop het apparaat het beste kan worden gebruikt.

VETOPHOPINGEN

Selecteer PROGRAMMA 1 voor de slappe plekken en PROGRAMMA 2 voor de minder 
slappe plekken. Gebruik cosmetica op oliebasis (zoals babyolie) zodat de zuignap 
gemakkelijker over de plek glijdt.

Begin ALTIJD in de laagste stand. U kunt de sterkte opvoeren als u ervaring heeft 
opgedaan met de manier waarop het apparaat het beste kan worden gebruikt.

•	 	Masseer	 zoals	 aangegeven	 in	 de	 af-
beeldingen. Begin altijd aan de bu-
itenkant en beweeg het apparaat naar 
boven.

•	 	Masseer	 zoals	 aangegeven	 in	 de	 af-
beeldingen. Begin altijd aan de bu-
itenkant en beweeg het apparaat naar 
binnen. Sluit af met een beweging naar 
boven (de afbeeldingen tonen de be-
wegingen voor de rechterkant van uw 
lichaam; herhaal de bewegingen aan 
de linkerkant).
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DECOLLETÉ

Selecteer PROGRAMMA 1 of 2 voor de slappe plekken en PROGRAMMA 2 of 3 voor 
de minder slappe plekken. Gebruik cosmetica op oliebasis (zoals babyolie) zodat de 
zuignap* gemakkelijker over de plek glijdt.

Begin ALTIJD in de laagste stand. U kunt de sterkte opvoeren als u ervaring heeft 
opgedaan met de manier waarop het apparaat het beste kan worden gebruikt.

EN NU WENSEN WIJ U VEEL SUCCES MET UW VACUUM MASSAGE-
APPARAAT VOOR EEN GOED FIGUUR EN GEZONDERE HUID!

•	 	Masseer	naar	boven	 
zoals aangegeven op  
de afbeeldingen.

*Aanbevolen voor decolleté: 
kleine zuignap, 35 mm. 
Aanbevolen voor borsten: 
grote zuignap, 90 mm 

Denk er aan bij de behandeling van de borsten 
eerst de elastische ring op de grote zuignap aan 
te brengen. 

EUROMEDICS GmbH, Beckers Kreuz 13, 53343 Wacht-
berg, Duitsland (hierna „EUROMEDICS“ genoemd)  ver-
leent onder de volgende voorwaarden en in de hier-
na beschreven mate een garantie voor de prorelax®  
vacuüm massageapparaat (hierna „Product“ geno-
emd).

De volgende garantievoorwaarden laten de wetteli-
jke garantieverplichtingen van de verkoper ten op-
zichte van de koper in het kader van de koopovereen-
komst onverlet. De garantie geldt ook onverminderd 
ten aanzien van dwingende wettelijke aansprakelijk-
heidsregels, zoals in het kader van de Wet Producta-
ansprakelijkheid of in gevallen van opzet of grove 
nalatigheid, schade aan het leven, het lichaam of de 
gezondheid door EUROMEDICS of zijn agenten.

EUROMEDICS garandeert de foutloze werking en 
de volledigheid van het product, met name dat het 
product vrij is van materiaal-, fabricage- and const-
ructiefouten. Maatgevend hierbij is de stand van de 
wetenschap en de technologie op het moment van 
de fabricage. Het product moet de fout die de schade 
veroorzaakt heeft al op dit moment vertoond hebben. 

De garantietermijn geldt voor 2 jaar vanaf de datum 
van aankoop van een nieuw, ongebruikt product 
door de koper.

De garantie is wereldwijd van toepassing, ongeacht 
in welk land EUROMEDICS het product op de markt 
heeft gebracht en de koper het heeft gekocht.

Deze garantie geldt alleen voor producten die de ko-
per als consument heeft aangeschaft en uitsluitend 
voor persoonlijke doeleinden in een particulier huis-
houden gebruikt (dus niet voor producten die in het 
kader van een commerciële of zelfstandige beroep-
sactiviteit zijn aangeschaft of worden gebruikt).

Indien het product gedurende de garantieperiode 
gebreken vertoont in de werking ervan overeen-
komstig de volgende bepalingen, zal  EUROMEDICS 
volgens deze garantievoorwaarden het product gra-
tis vervangen.

Als de koper aanspraak op garantie wil maken, 
dient hij eerst contact op te nemen met de klanten-
service van EUROMEDICS: 

EUROMEDICS KUNDENSERVICE

Grandkaule 3
Tel: +49 (0)2208/9217999

D-53859 Niederkassel
Duitsland

E-mail: info@euromedics.de

De koper ontvangt dan nadere informatie over de 
garantieafwikkeling, bijvoorbeeld waarheen het ap-
paraat gratis kan worden verstuurd en welke docu-
menten ervoor nodig zijn  

De koper komt alleen voor garantie in aanspraak als 
hij op aanvraag 

•	 een	kopie	van	de	factuur	/	kassabon	en	
•	 het	originele	product	

kan voorleggen aan EUROMEDICS of een door EURO-
MEDICS aangewezen servicecentrum.

Uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie zijn 
•	 	bij	 het	product	meegeleverde,	 omdat	het	daarbij	

gaat om accessoires die bij normaal gebruik aan 
slijtage onderhevig zijn of worden verbruikt; 

•	 	producten	 die	 ondoelmatig	 en/of	 niet	 volgens	
de instructies in de handleiding zijn gebruikt, 
schoongemaakt, opgeslagen of onderhouden 
en producten die door de koper of een niet door  
EUROMEDICS  erkend servicecentrum zijn geo-
pend, gerepareerd  of gemodificeerd; 

•	 	producten	die	 zijn	gekocht	als	B-keus	of	 tweede-
hands artikelen;

•	 	gevolgschade	 ontstaan	 door	 een	 gebrek	 aan	 het	
product (er kan in dit geval echter wel aanspraak 
bestaan op productaansprakelijkheid of andere 
dwingende wetgeving inzake de aansprakelijk). 

GARANTIEVOORWAARDEN

OPMERKING OVER DE VERWIJDERING 
Het links afgebeelde symbool op het product, verpakking of de meegeleverde 
documenten betekent, dat het product aan het einde van de levenscyclus ge-
scheiden van het huisafval dient verwijderd te worden. U bent als verbruiker 
daartoe wettelijk verplicht, elektrische of elektronische apparaten naar een 
wettelijk afvalpunt te brengen. Dit kost u niets. Verwijder de batterijen uit het 
product voor u het weg gooit. Dit maakt recyclage mogelijk van waardevolle 
grondstoffen en voorkomt mogelijke negatieve uitwerkingen op de mens 
en het milieu. Verdere informatie kunt u verkrijgen bij uw gemeente of bij de 
verkoper van het product.
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