2. Instrukcja obsługi:
→ Podłącz urządzenie do jednego z dwóch dedykowanych zasilaczy sieciowego 220V
→ Umieść masażer na ciele w jeden ze wskazanych poniżej sposobów:

MASAŻER DO CIAŁA SHIATSU
model: AG127A

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Fabrycznie nowe, wysokiej jakości urządzenie do masażu typu Neck & Shoulder, które
doskonale wykorzystuje uderzeniową technikę masażu!
To wspaniała forma relaksu i terapii dla zmęczonych i napiętych mięśni ciała. Produkt
doskonale rozgrzewa, odpręża i koi ból. Sprawdź sam i zafunduj sobie masaż jak z
profesjonalnego gabinetu!
Cechy produktu:
•
•
•
•
•
•
•

Zrelaksuj się i pozbądź się uczucia napięcia oraz stresu i zmęczenia!
Korzystaj z masażera codziennie, a zyskasz świetne samopoczucie i świeżość
całego organizmu!
Te fantastyczne urządzenie zapewni Ci kompleksowy masaż i redukcję napięcia
każdej partii Twojego ciała!
Sekret wysokiej skuteczności masażera tkwi w specjalnej technice ugniatającorozcierającej spięte i obolałe mięśnie!
Niezwykła prostota obsługi z wykorzystaniem zaledwie 4 przycisków panelu
kontrolnego oraz wyświetlacza LCD!
Tryb automatyczny sam dobiera rodzaj i intensywność masażu!
Dodatkowe akcesoria i długi przedłużacz ułatwiają korzystanie z masażera!

Specyfikacja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Materiał: ekoskóra (PU)
Zasilanie: 230V 50Hz (z sieci elektrycznej)
Moc nominalna: 60W
Regulacja intensywności masażu
Specjalna technika uderzeniowa masażu
Wygodny panel kontrolny z 4 przyciskami i wyświetlaczem LCD (prostota obsługi)
Dodatkowy pokrowiec, nakładka z tkaniny oraz długi przewód zasilający!
Wymiary: 40 cm x 15 cm x 13,5 cm
Łączna długość: 138 cm

→ Uruchom masażer wciskając czerwony przycisk ON/OFF na panelu
kontrolnym. W tym momencie zaczną pracować dwie głowice masujące.
→ Masażer domyślnie uruchomi się w trybie automatycznym (AU).
Aby zmienić tryb masażu z automatycznego wciskaj kolejno przycisk
MODE, aż do wyboru pożądanego trybu (możesz wybierać spośród 99
rodzajów masażu)
→ Masażer posiada 20-stopniową skalę siły masażu.
Aby zwiększyć siłę masażu – kolejno wciskaj przycisk HIGH
Aby zmniejszyć siłę masażu – kolejno wciskaj przycisk LOW
→ Aby wstrzymać masaż wciśnij przycisk ON/OFF podczas pracy
masażera. Na wyświetlaczu pojawi się pulsujący napis „OF” oznaczający
gotowość do pracy.
→ Aby wyłączyć urządzenie. Wciśnij przycisk ON/OFF aby wstrzymać
masaż i odłącz masażer od zasilania sieciowego!

3. Podstawowe środki ostrożności!
→ Nie korzystaj z urządzenia w wilgotnym środowisku oraz w temperaturze
powyżej 40 stopni Celsjusza.
→ Nie narażaj urządzenia na kontakt z wodą. Nie zanurzaj go w wodzie!
Może to skutkować porażeniem prądem elektrycznym!
→ Nie wykorzystuj urządzenia do masażu delikatnych stref ciała,
takich jak: nadgarstki, piersi, kolana, łokcie i miejsca intymne.
→ Nie korzystaj z urządzenia w stanie nietrzeźwości!
→ Użytkowanie urządzenia (jak i wszelkich innych masażerów) przez
kobiety ciężarne, ludzi przewlekle chorych oraz osoby w podeszłym wieku
powinno zostać skonsultowane z lekarzem.
→ Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej po zakończonej pracy!
UWAGA: Pamiętaj, aby nie korzystać z urządzenia dłużej niż przez 10-15
minut jednorazowo
UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co
najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych,
umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli
zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania
sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były
zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie
powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu!
Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl

