
Návod k použití Masážní podložky 

  
 Před použitím výrobku si důkladně přečtěte návod k použití!  

 
1. Bezpečnost provozu:  

 Přesvědčte se, zda přívodní napětí odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku přístroje a adaptéru. Tyto 
údaje musí bezpodmínečně souhlasit, jinak by mohla vzniknout škoda na přístroji.  

 Nepoužívejte přístroj ve vaně, ve sprše, v blízkosti umývadla nebo jiných nádob obsahujících vodu.  

 Neponořujte přístroj do vody nebo jiné tekutiny.  

 Nikdy nepokládejte přístroj na místo odkud může spadnout do vody nebo jiné tekutiny.  

 Pokud je kabel poškozen nebo přístroj nepracuje správně, nepoužívejte jej. Neopravujte přístroj sami, ale 
kontaktujte autorizovaný servis.  

 Po každém použití nebo před údržbou odpojte přístroj ze sítě; nikdy netahejte za přívodní kabel.  

 Uchovávejte přístroj z dosahu dětí.  

 Veškeré opravy provádí pouze autorizovaný servis.  

 Výrobce a dodavatel nejsou zodpovědní za škodu způsobenou nevhodným a nesprávným způsobem použití.  

 Přístroj byl vyroben pro domácí použití. 
 Čištění provádějte měkkým hadříkem při vypnutém přístroji a vytaženém adaptéru z el sítě.  

 Maxímální doba masáže je 30 minut-nepoužívejte přístroj déle-mohlo by dojít k poškození přístroje. 
 Zařízení má 4 motory pro masáž a 8 režimů s nastavením intensity ve 3 stupních. 

 
 Upozornění: Výrobek je vybaven přívodním kabelem, který v případě poškození smí vyměnit pouze 
autorizovaný servis. 

 
2. Obsluha přístroje: 
 

1. Umístěte podložku na židli, křeslo nebo sedačku v automobile a upevněte gumovými popruhy. 
2. Před uvedením do provozu zapojte kabel z adaptéru do přístroje a následně adapter zapojte k síti. Pro použitím 

v automobilu zapojte adapter s cigaretovým nástavcem. 
3. Pohodlně se usaďte. 
4. Zapněte přístroj zlatým tlačítkem ON/OFF (po ukončení masáže vypněte zlatým tlačítkem). 
5. Zvolte typ masáže flačítkem Function. Na výber máte 8 možností (Horní motor, spodní motory, prostřední 

motor, všechny motory, pulzování, intenzivní masáž, jemná masáž) 
6. Tlačitkem Heat máte možnost zapnout nebo vypnout  ohřev. 
7. Tlačítkem Intenzity volíte ze 3 stupňů intensity masáže. 
8. Tlačítkem Timer zvolíte délku masáže 15 nebo 30 minu. 
9. Pokud chcete ukončit masáž dříve stiskněte zlaté tlačítko ON/OFF. 

 

   přístroj odpovídá evropským normám. 

    přístroj odevzdejte do sběrného dvora (ekologická likvidace). 

 přístroj nepotřebuje zemnění. 

 nepoužívejte přístroj ve vaně ani ve sprše. 


