IN 310849 M

106080409

INSTRUKCJA
WELLNEO 3D FULL BODY SHIATSU MASSAGER
MASAŻER UCISKOWY DO CIAŁA WELLNEO SHIATSU
WAŻNE: Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją na
przyszłość.

LISTA CZĘŚCI:
1. Masażer ciała 3D Full Body Shiatsu Massager
2. Ładowarka
3. Kieszonka na uchwycie na woreczek zapachowy

OSTRZEŻENIA
Masażer nie posiada właściwości leczniczych przewlekłych dolegliwości bólowych, jednak przy
prawidłowym użytkowaniu, może wywołać efekt terapeutyczny na organizm. Jednakże,
nieprawidłowe użytkowanie może spowodować uraz ciała. Powtarzający się ucisk lub wibracje na
tym samym obszarze, może spowodować podrażnienie lub nawet uraz tkanki mięśniowej.
Masażery elektroniczne należy stosować z umiarem, przez określoną ilość czasu. Jednakże,
przestrzegając kilku prostych zasad bezpieczeństwa, korzystanie z masażera będzie bezpieczne i
odprężające.
Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcje i ostrzeżenia dotyczące
bezpiecznego użycia:
1. Podczas pierwszej sesji nie należy przekraczać 5 minut masażu, aby ciało mogło
przyzwyczaić się do nowego doznania.
2. Nie należy zasypiać w włączonym masażerem. W czasie snu wrażliwość ciała na ból
zmniejsza się i może zostać podrażnione.
3. Aby uniknąć wrażenia szczypania, nie należy opierać się o mechanizm masujący w
poduszce podczas regulowania pozycji ciała.
4. Aby uniknąć ryzyka urazu, nie należy wywierać na urządzenie zbyt dużego nacisku.
5. Można zmniejszyć nacisk masażu podkładając pod ciało ręcznik.
6. Ten produkt nie jest przeznaczony do zastosowania medycznego, nie powinien też być
używany jako zamiennik terapii medycznej. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do
masażu.
7. Z urządzenia mogą korzystać osoby (także dzieci) o ograniczonych zdolnościach
motorycznych, sensorycznych czy mentalnych, po udzieleniu im pomocy lub instrukcji na
temat użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób oraz zagrożeń związanych z jego
stosowaniem. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy dla dzieci. Pielęgnacja i
czyszczenie nie mogą być przeprowadzane przez dzieci poniżej 8 roku życia, pod nadzorem
osoby dorosłej.
8. W następujących przypadkach należy skontaktować się z lekarzem:
a. Jeżeli jesteś w ciąży
b. Jeżeli masz wszczepiony rozrusznik serca, implant lub inne urządzenie mechaniczne
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c. Jeżeli cierpisz na cukrzycę
d. Jeżeli cierpisz na zaburzenia krążenia
e. Jeżeli masz problem zdrowotne
Urządzenia nie należy używać w przypadku chorób skóry lub otwartych ran.
Urządzenia nie należy używać na miejscach opuchniętych lub podrażnionych.
Urządzenia nie należy używać w łóżku lub w czasie snu.
Jeżeli zaczniesz odczuwać jakikolwiek dyskomfort lub ból, natychmiast przerwij używanie
urządzenia.
Nigdy nie pozostawiaj masażera bez nadzoru, zwłaszcza w obecności dzieci.
Urządzenia nie należy używać w pobliżu otwartego ognia.
Nie należy zakrywać urządzenia podczas jego pracy.
Po 15 minutach masażer wyłączy się automatycznie. Przed ponownym użyciem należy
odczekać kolejne 15 minut. Nadmierne korzystanie z urządzenia może doprowadzić do
przegrzania i usterek, co skraca życie urządzenia.
Urządzenie jest wyposażony w system zapobiegający przegrzaniu. Jeżeli urządzenie nie
włącza się, przed ponownym użyciem należy pozostawić je na 15 – 30 minut do
wystygnięcia.
Jeżeli ładowarka nie jest używana, należy odłączyć go od źródła zasilania.
Aby zminimalizować zagrożenie porażeniem prądem, nie należy używać urządzenia na
mokrej skórze.
Produkt należy przechowywać w miejscu suchym. Produktu nie należy używać,
jeżeli którakolwiek z jego części lub akcesoriów jest wilgotna lub mokra.
Urządzenie należy zawsze utrzymywać w czystości; Przed lub w czasie korzystania z
masażera nie należy stosować na skórę balsamów, kremów i innych substancji
nawilżających.
Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
Nie należy samodzielnie naprawiać ani rozmontowywać urządzenia.
Produkt należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Nigdy nie należy używać
urządzenia, którego część masująca lub przewód elektryczny zostały uszkodzone w
trakcie przechowywania.
Nie należy samodzielnie przeprowadzać napraw. Napraw powinien dokonywać
wykwalifikowany personel.
Uszkodzony kabel zasilający należy wymienić wyłącznie u wykwalifikowanego i
autoryzowanego przedstawiciela.
Urządzenie zostało sprawdzone, jednak odpowiedzialność za jego użytkowanie i
konsekwencje
z tym związane leżą wyłącznie po stronie użytkownika.
Niezastosowanie się do powyższych instrukcji może doprowadzić do
nieprawidłowego użycia urządzenia, a w konsekwencji do urazu ciała lub poparzenia.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
1. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pomiędzy 15 a 30°C
oraz wilgotności względnej od 30% do 70%.
2. Kabel zasilający i wałki masujące należy chronić przed zamoczeniem.
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3. Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Pokrywę PU należy przecierać suchą ściereczką, bez dodatku substancji chemicznych.
5. Nie instaluj ani nie używaj masażera w łazience lub podobnych wilgotnych/mokrych
pomieszczeniach, ponieważ takie środowisko może skrócić żywotność mechanizmu
urządzenia.
6. Masażera nie należy narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i umieszczać
w pobliżu źródeł wysokiej temperatury.

INSTALOWANIE I URUCHAMIANIE
1.
2.
3.
4.

Podłącz wtyczkę ładowarki do kabla w poduszce masażera (zob. Rys. 1)
Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego.
Usiądź na urządzeniu, załóż masażer wokół szyi i przełóż ręce przez pasy.
Prawą ręką sięgnij po przyciski kontrolne. Wciśnij włącznik ON/OFF. Głowice
masujące zaczną obracać się i włączy się funkcja podgrzewania. (Zob. Rysunek 2.)
5. Aby wyłączyć lub włączyć ogrzewanie, wciśnij przycisk HEAT.
6. Przyciskiem ze strzałką zmieniaj kierunek głowic masujących.
7. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij ponownie włącznik. Jeżeli nie używasz urządzenia,
odłącz ładowarkę z gniazdka.
Uwaga: Chociaż produkt może się rozgrzać, nie należy używać go do zastosowań terapeutycznych.
Aby urządzenie osiągnęło maksymalną temperaturę, powinno się rozgrzewać przez kilka minut.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA
1. Urządzenia i ładowarki nie należy prać w pralce ani zanurzać w wodzie.
2. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć
ładowarkę od prądu czystymi, suchymi dłońmi.
3. Masażer należy przecierać wilgotną ściereczką i dokładnie wysuszyć. Nie należy przecierać
urządzenia alkoholem i chemicznymi środkami żrącymi, jak rozpuszczalnik czy wybielacz.
4. Nie należy nadmiernie rozciągać elastycznych pasów.
5. Urządzenie należy trzymać z dala od źródeł wysokiej temperatury, ognia i wystawienia na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
6. Na głowice masujące nie należy wywierać zbyt dużego nacisku lub obciążenia.
Zastosowanie siły przekraczającej 50kg może uszkodzić urządzenie i unieważnić
gwarancję. Należy używać urządzenie zgodnie z jego przeznaczeniem.
7. Masażer należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.
8. Urządzenie należy chronić przed kontaktem z ostrymi krawędziami i przedmiotami, które
mogą przebić powierzchnię tkaniny masażera.
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
PROBLEM

ROZWIĄZANIE

Głowice pracują ze zredukowaną prędkością.

Obciążenie na głowice jest zbyt duże. Zmniejsz obciążenie i
spróbuj ponownie.

Urządzenie nagle wyłącza się

Urządzenie zostało używane przez 15 minut. Została
aktywowana funkcja automatycznego wyłączania. Użycie
można kontynuować, wciskając włącznik ON/OFF, po 15minutowej przerwie.

Została włączona funkcja ochrony przed przegrzaniem.
Urządzenie zostało wyłączone ze względów
bezpieczeństwa. Przed ponownym włączeniem należy
pozostawić urządzenie na 15 minut.

Urządzenie nie włącza się

Sprawdź, czy urządzenie jest używane przez ponad 15
minut.
W takim przypadku, należy pozostawić urządzenie na 15
minut I włączyć ponownie.
W ciepłych pomieszczeniach wystygnięcie urządzenie może
wymagać więcej czasu.

Sprawdź, czy ładowarka jest włączona do prądu.
Sprawdź, czy wtyczka ładowarki jest podłączona do wtyczki
urządzenia.

Skokowe ruchy głowic masażera/wibracje
masażera

Na urządzenie może być wywierany zbyt duży nacisk.
Zmniejsz obciążenie I spróbuj ponownie.

Świecą się czerwone lampki, ale głowice nie
poruszają się

Urządzenie może być zablokowane. Zmniejsz
nacisk/obciążenie na urządzenie.

Wyłącz i włącz urządzenie
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DANE TECHNICZNE
Podczas transport urządzenie należy przechowywać w warunkach suchych i nie narażać go na
działanie promieni słonecznych.
Temperatura pracy i wilgotność: 15°C do 30°C i 30% to 70% wilgotności względnej
Temperatura i wilgotność przechowywania: 15°C do 30°C i 30% to 70% wilgotności względnej
DANE TECHNICZNE
Nazwa produktu:

WELLNEO 3D FULL BODY SHIATSU MASSAGER

Numer ID :

106080409

Model Nr:

CF-6302-SG

Napięcie:

12 V DC

Natężenie:

2000mA

Moc:

24 W
Model nr: IVP 1200-2000G
Wejście: 100-240V~, 50-60Hz, 0,8A

Ładowarka:

Wyjście: 5V DC, 2,0A

Kraj pochodzenia:

P.R.C.

Właściciel znaku
handlowego/
Importer na UE/
Dystrybutor dla
Studio Moderna:

Top Shop International S.A., Via Ferruccio Pelli 13, 6900
Lugano, Szwajcaria

Producent:

Xiamen Comfier Technology Co.,Ltd, 1/F No.19 Building ,
Siming Industrial Park, Mei Xi Road, Xi Ke, Tong An district,
361100 Xiamen, Fujian, China

Importer na RU:

Дистрибьютор: ООО Студио Модерна, 109651, Москва ул.
Перерва д. 11, стр.23
Data produkcji i numer serii na opakowaniu.

Symbole: CE, WEEE, EAC
Wellneo jest zastrzeżonym znakiem handlowym Top Shop International S.A.
Wyprodukowano w Chinach
Dystrybutor: Studio Moderna Polska Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa
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