
 
 

 
 
 
 

  
 
 МАСАЖНА ПОДЛОЖКА С ПОДГРЯВАНЕ И ВИБРАЦИЯ

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ И СЪХРАНЯВАЙТЕ ИНСТРУКЦИЯТА ЗА ПРАВИЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ
НА МАСАЖНАТА ПОДЛОЖКА
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АКСЕСОАРИ И ПУЛТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

 

 

ON/OFF Бутон: 
Включете подложката, като 
натиснете еднократно
бутона. LED индикатор 
ще потвърди избора ви. 
За да изключите подложката 
натиснете отново бутона. 
LED индикаторът светва, 
масажната система се 
връща в начална позиция
и устройството се изключва. 

Демо Бутон:
Бърза демонстрация на 
Шиацу подложката. LED 
индикатор премигва и 
показва активните функции. 
След края на демото ус-то 
автоматично се изключва.

Функция подгряване: 
Включва/изключва функцията 
подгряване. Функцията не е 
активна, ако не бъде 
избрана масажна програма 

Функция вибрация:
Натиснете, за да активирате 
функцията вибрация. Интен-
зивността на вибрациите 
се регулира чрез бутоните
(Hi / Med / Low / Off).

Масажни програми:

Цял гръб: 
Масажът обхваща цялата
задна част на торса.
Горна част на гърба: 
Масажът е съсредоточен 
в горната част на гърба
Долна част на гърба: 
Масажът е съсредоточен в 
долната част на гърба 

Таймер:
Натиснете, за да регулирате 
продължителността на 
масажа. LED индикатор ви 
показва избраната 
продължителност.

Шиацу масажна
подложка
 

 

адаптор
за ел. мрежа

адаптор за автомобил

конектор
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ФУНКЦИИ  

 

 
Ободряващ
Шиацу масаж

Затоплящо и
успокояващо
подгряване

Вибрация на
седалката

Таймер

Удобен за ползване
пулт за управление

Универсална 
употреба. 
В домашни условия, 
офис или 
автомобил.

Шиацу масаж за облекчаване 
на напрежението и умората. 
Персонализирайте своя масаж, 
като го съсредоточите в 
горната или долната част на 
гърба.

Успокояваща топлинна 
терапия при мускулни
спазми и болки.

Избираема от потребителя 
степен на вибрация на 
седалката.

Изберете продължителността 
на вашия масаж. Програми за 
5, 10 или 15 минути. 
Автоматично изключване 
след 15 минути употреба.

Персонализирайте масажа си 
според вашите предпочитания.

Превърнете дивана или стола 
си в масажен. Вградените 
ластични ленти ви позволяват 
да закрепите масажната 
седалка към всеки стол.
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ПРЕДИ ПЪРВО ИЗПОЛЗВАНЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

 

Разопаковайте кутията внимателно и отстранете всички опаковъчни материали. Изхвърлете всички 
пластмасови торбички, тъй като представляват риск за малките деца.

1. Поставете подложката на подходящо място.
2. Използвайте еластичните ленти и закопчалките на гърба на подложката, за да я прикрепите 
към стола / автомобилната седалка.
3. Свържете изхода на адаптера / адаптера за автомобил към захранващия жак на подложката.
4. Включете масажната подложка чрез пулта за управление.

Редовната поддръжка на Вашия уред ще го запази в техническо изправно състояние.

Преди почистване
Когато не се използва или преди всяко почистване, винаги изключвайте уреда от захранването.
Никога не потапяйте уреда или адаптера във вода или друга течност.

Почистване
• Почиствайте подложката от външната страна с мека влажна кърпа, след което подсушавайте 
   със суха кърпа. Не потапяйте подложката във вода.
• Не използвайте четки, агресивни почистващи препарати, бензин, разредители или алкохол
• Изчакайте устройството да изсъхне напълно, преди да го използвате отново.
• Не огъвайте силно и не защипвайте кабела.
• Внимавайте при навиване на захранващия кабел, за да не го повредите.

Съхранявайте на сигурно място
Когато не използвате, съхранявайте уреда и всички аксесоари към него, 
както и инструкцията, на безопасно и сухо място

»  4 масажиращи глави
»  Масаж на целия гръб
»  Успокояваща терапия с подгряване
»  Вибрация на седалката
»  Таймер - 5, 10, 15 минутни програми
»  Подходяща за ползване в домашни условия, офис или автомобил
»  Входящ ток: AC 220-240V, 0.8A 
»  Изходящ ток: DC 12V, 1.5A
»  Работна честота: 50Hz / 60Hz

ЗАБЕЛЕЖКА: При натискане на бутона за включване / изключване за първи път, механизмът за масаж автоматично 
ще премине в изходна позиция преди стартиране на програмата за масаж. Масажният механизъм винаги ще се 
върне в изходна позиция, след като устройството е било изключено. Ако електрическото захранване бъде прекъснато, 
механизмът ще се върне до изходна позиция, когато бъде възстановено захранването.
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БЕЗОПАСНОСТ  
 

За да избегнете опасност от пожар, токов удар или телесна повреда, следвайте тези указания.
Поддържайте уреда в съответствие с инструкциите, за да сте сигурни, че той функционира правилно.

ОБЩА И ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

Не използвайте този уред за никакви други цели, освен по предназначение.
При използване на електрически уреди винаги спазвайте разпоредбите за безопасност, 
за да намалите риска от пожар, токов удар и телесни повреди. Винаги проверявайте дали 
захранването съответства на напрежението в електрическата верига. Винаги изключвайте уреда, 
когато не го използвате.

Захранващ кабел и щепсел

Винаги изключвайте кабела от захранването, когато не използвате уреда. Ако захранващият кабел е 
повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или упълномощен сервиз. 
Не оставяйте захранващия кабел да докосва горещи или  влажни повърхности или течности.

Деца и инвалиди

Този уред не е предназначен за употреба от деца, както и от лица с намалена 
физическа или психическа способност.

Вода и влага

Не потапяйте уреда във вода. Не потапяйте никаква част от този уред или захранващия кабел във вода. 
Не използвайте с мокри ръце или в условия на висока влажност.

Използване и околна среда

• Използвайте само захранващия кабел и адаптер, влизащи в комплекта на уреда.
• Дръжте захранващия блок, кабел и уред далече от топлина, горещи повърхности, влага и течности.
• Не докосвайте захранващия блок, когато стоите във вода и винаги дръжте щепсела със сухи ръце.
• Не хващайте устройството, ако попадне във вода. Издърпайте захранващия кабел веднага от
   гнездото.
• Винаги изключвайте уреда след употреба с бутоните на пулта за управление, 
   след което изключете захранването от електрическата мрежа.
• За да изключите устройството от захранването, винаги изваждайте щепсела от контакта. 
   Не дърпайте кабела!
• Не ползвайте устройството, ако кабелът или адаптерът са повредени.
   Тези части могат да бъдат заменени само от оторизиран сервиз. 
• Кабелът не трябва да се огъва, заклещва или да се усуква.
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ИЗПОЛЗВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ГАРАНЦИЯ И ПРАВИЛНА УПОТРЕБА

 
 

• Този продукт не е предназначен за медицинска употреба и не трябва да се използва като 
   заместител на медицинското обслужване. 
• Хроничните оплаквания и симптоми могат да се влошат.
• Използвайте масажната подложка само след консултация с лекар, ако:
- Сте бременна
- Имате сърдечен пейсмейкър, изкуствени стави или електронни импланти
- Страдате от едно или повече от следните заболявания и оплаквания: 
  Диабет, нарушения в циркулацията, варикозни вени, открити рани, кожни заболявания, 
  външни и вътрешни кръвоизливи или възпаления
• Не използвайте уреда близо до очите или други чувствителни зони.
• Ако усетите болка или дискомфорт по време на масажа, незабавно спрете и се 
   консултирайте с Вашия лекар.
• Внимавайте, когато използвате отоплителната функция. Не използвайте уреда при малки деца 
   и хора чувствителни към топлина.
• Ако имате оплаквания, преди да използвате уреда, първо се консултирайте с Вашия лекар.

• Устройството трябва да се използва само по предназначение, както е описано в 
  ръководството за експлоатация.
• Използването на устройството за каквито и да било други цели може да доведе 
   до анулиране на гаранцията.
• Не използвайте уреда докато лежите в леглото. 
• Не използвайте уреда преди да заспите. 
• Не използвайте уреда докато шофирате или работите с машина. 
• Не използвайте в автомобили, когато температурата в кабината надвишава 40 градуса по Целзий.
• Максималното време за работа за една сесия е 15 минути. Продължителното използване 
   намалява експлоатационния живот на уреда. 
• Моля, оставете устройството за 15 минути, преди да го използвате отново.
• Никога не поставяйте уреда в близост до електрическа печка или други източници на топлина.
• Никога не оставяйте устройството без надзор, ако е свързано към електрозахранването.
• Не позволявайте масажната подложка да влезе в контакт със заострени или остри предмети.
• Не го използвайте под одеяла или възглавнички. Има риск от пожар, токов удар или нараняване.
• Не използвайте външен адаптор или устройство за дистанционно управление, които не са в комплекта.
• Проверявайте уреда преди употреба. Проверете дали частите са правилно свързани. 
• Не използвайте този уред, ако е бил повреден, изпуснат, оставян на открито или държан във влажна 
   среда или вода. Върнете го в оторизиран сервиз за преглед и ремонт.
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