
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Podczas korzystania z produktu należy zawsze przestrzegać wszystkich instrukcji i podstawowych
środków ostrożności przestrzegać, w tym następujących:
ZAGROŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem: Zawsze odłączaj ten produkt od gniazdka elektrycznego
natychmiast po użyciu i przed czyszczeniem.
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko poparzeń, pożaru, porażenia prądem lub obrażeń osób:
01. Nigdy nie pozostawiaj podłączonego produktu bez nadzoru. Odłącz wtyczkę z gniazdka, gdy nie
jest używany oraz przed założeniem lub zdjęciem części.
02. Nie zostawiaj pod kocem lub poduszką. Może wystąpić nadmierne nagrzanie i spowodować
pożar, porażenie prądem lub zranienie osób.
03. Nie przenoś tego produktu za przewód zasilający ani nie używaj przewodu jako uchwytu.
04. Nigdy nie używaj produktu z zablokowanymi otworami wentylacyjnymi. Utrzymuj powietrzne
otwory wolne od kłaczków, włosów i tym podobnych.
05. Nie upuszczaj ani nie wkładaj żadnych przedmiotów do żadnego otworu.
06. Nie używać na zewnątrz.
07. Nie używaj w miejscach, w których używane są produkty w aerozolu (sprayu) podawany jest
tlen.
08. Aby odłączyć, wyłącz wszystkie elementy sterujące i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
09. Konieczny jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu,             
inwalidów lub osób niepełnosprawnych, aby upewnić się, że nie będą niewłaściwie używać
produktu.
10. Trzymaj przewód z dala od gorącej powierzchni, w przeciwnym razie może to spowodować
poważne oparzenia. Nie stosować na wrażliwe obszary skóry lub w obecności słabego krążenia.
11. Urządzenie ma podgrzewaną powierzchnię. Osoby wrażliwe na ciepło muszą być ostrożnie
podczas korzystania z urządzenia.
12. Urządzenie może być zasilane tylko z odpowiednio niskim bezpiecznym napięciem
odpowiadając na oznaczeniu na urządzeniu.
13. Urządzenie może być używane wyłącznie z dostarczonym zasilaczem.
14. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) posiadające
ograniczone zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe lub osoby z brakiem doświadczenia i
wiedzę, chyba że zostały objęte nadzorem lub instrukcja obsługi urządzenia została przeczytana
przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
15. Szczególną uwagę należy zwrócić na elementy najbardziej podatne na zużycia i zaleca się
natychmiastową wymianę uszkodzonych elementów i / lub nie używaj sprzętu do czasu naprawy.
16. Używaj tego urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej
instrukcji.
17. Nigdy nie używaj tego urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, jeśli tak nie jest
działa prawidłowo, jeśli został upuszczony lub uszkodzony, lub jeśli spadł do wody. Zwróć
urządzenie do serwisu w celu sprawdzenia i naprawy.

*Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego lub
medycznego.
Jeśli masz obawy zdrowotne, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem
produkt.

*Używać tylko w pomieszczeniach!

*Nie używaj urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach (np. Podczas
kąpieli)

• Nie myć!
• Nie czyścić chemicznie!
• Po 20 minutach używania tego produktu, odpocznij przez 30 minut, 
  a następnie użyj ponownie.

Poduszka do masażu
Instrukcja Obsługi
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Instrukcja obsługi produktu

1. Podłączyć produkt do źródła zasilania.
2. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć produkt, za pomocą masażu
ugniatającego i funkcja ogrzewania jest aktywna.
3. Ponownie naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć funkcję ogrzewania.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby zatrzymać wszystkie
funkcje.

Po użyciu odłącz produkt od zasilania.

Konserwacja produktu

1. Przed czyszczeniem upewnij się, że produkt jest wyłączony i odłączony od
zasilania. Proszę czyścić suchą szmatką.
2. Utrzymuj produkt w czystości i z dala od wilgotnego środowiska. Uwaga Upewnij
się, że produkt nie jest czyszczony benzenem, rozcieńczalnikiem lub innymi
agresywnymi detergentami, w przeciwnym razie kolor produktu może wyblaknąć.
Skontaktuj się z nami Jeśli potrzebujesz pomocy lub wsparcia.

Nazwa: Poduszka do masażu
Napięcie znamionowe: DC 12 V 1,5/2 A.
Moc znamionowa: 20 W.

Kabel zasilający


