MASAŻER SZYI SHIATSU PILLIO
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Dziękujemy za wybór naszego produktu. Prosimy najpierw zapoznać się z niniejszą instrukcją i
dopiero wtedy rozpocząć korzystanie z poduszki do masażu. Sugerujemy też zachowanie tej
instrukcji w przypadku powstania niejasności.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA




















Nie używać produktu w wilgotnych lub zabrudzonych miejscach.
Nie używać produktu, jeśli temperatura powietrza przekracza 40 stopni.
Skonsultować się z lekarzem w przypadku występowania następujących chorób: choroby
serca, choroby nerek, zapalenie żył powierzchownych, zapalenie tkanki łącznej, zakrzepy
krwi w nogach.
Nie obsługiwać produktu mokrymi rękoma ani przebywając w wodzie.
Nie umieszczać na poduszce ciężkich przedmiotów.
Podczas masażu należy upewnić się, że głowice masujące są równomiernie rozmieszczone po
obu stronach szyi, aby uniknąć dyskomfortu.
Nie używać poduszki do masażu podczas snu lub po wypiciu zbyt dużej ilości alkoholu.
Nie stosować bezpośrednio na ręce, łokcie, klatkę piersiową lub brzuch.
Jednorazowo nie należy używać poduszki masującej przez ponad 30 minut.
Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, należy odłączyć zasilacz sieciowy i nigdy nie ciągnąć
bezpośrednio za przewód.
Jeśli poduszka do masażu nie działa, należy odłączyć ją od prądu.
Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci.
W przypadku wystąpienia bólu należy zaprzestać stosowania poduszki.
Osoby będące w ciąży, gorączkujące, osoby u których stwierdzono nowotwory lub
dochodzące do siebie po operacji, przed użyciem poduszki powinny zasięgnąć opinii lekarza.
Nie używać poduszki w pobliżu ostrych przedmiotów.
Zawsze należy odłączyć poduszkę od zasilania elektrycznego przed przetarciem wilgotną
ściereczką.
Poduszki nie wolno używać, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
Produkt jest objęty 2-letnią gwarancją.

SPOSÓB UŻYCIA MASAŻERA
1. Podłączyć do sieci w domu lub samochodzie.
2. Nacisnąć jednokrotnie przycisk ON/OFF, a w poduszce włączy się ogrzewanie i masaż,
po dwukrotnym naciśnięciu przycisku masaż zmieni kierunek, po trzykrotnym
naciśnięciu przycisku ogrzewanie zostanie wyłączone, a czterokrotnym naciśnięciu
przycisku poduszka zostanie wyłączona.
3. Zaleca się stosowanie podczas 10-15 minutowych sesji.
Dane techniczne




Napięcie robocze: 12 V
Prąd: 1,5 – 2,0 A
Moc: 24 W

