→ Aby włączyć / wyłączyć tryb oszczędzania energii wciśnij zielony przycisk.
→ Aby włączyć / wyłączyć tryb automatycznej zmiany kierunku masażu wciśnij przycisk
oznaczony pomarańczową dłonią.
→ Aby wyłączyć urządzenie wciśnij przycisk I/O na panelu kontrolnym. Głowice masujące
od razu zakończą pracę.

PODUSZKA MASUJĄCA SHIATSU

AG127H
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podstawowe środki ostrożności

Wysokiej jakości poduszka do masażu doskonale imitująca japońską technikę masażu kciukiem Shiatsu.
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!
Masażer posiada 2 obrotowe głowice masujące, wyposażone w aż 4 (kule) punkty
masujące o anatomicznych kształtach oraz umożliwia zmianę kierunku obrotu głowic.
Te fantastyczne urządzenie zapewni Ci kompleksowy masaż i redukcję napięcia każdej
partii Twojego ciała!
Sekret wysokiej skuteczności masażera tkwi w kształcie głowic i punktów masujących, które
inspirowane są kształtem kciuka i japońską techniką masażu Shiatsu!
Symetrycznie rozmieszczone dwie głowice masujące, wyposażone zostały w aż 4 punktów
masujące wraz z możliwością zmiany kierunku obrotu!
Niezwykła prostota obsługi z wykorzystaniem 6 przycisków panelu kontrolnego!

Materiał: ekoskóra (PU) + oddychająca siatka
Napięcie wejściowe: 230V 50Hz (z sieci elektrycznej)
Zasilacz sieciowy w komplecie
Moc nominalna: 24W
Dwa kierunki masażu z możliwością zmiany obrotu głowic
4 punkty masujące umieszczonych na dwóch głowicach
Wygodny panel kontrolny z 6 przyciskami
Wysoka funkcjonalność: zmiana kierunku masażu,
podgrzewania, tryb ECO oraz tryb inteligentny

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!

Specyfikacja:
•
•
•
•
•
•
•
•

→ 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!

prędkości

masażu,

funkcja

Instrukcja obsługi
→ Podłącz urządzenie do dedykowanego zasilacza sieciowego 230V.
→ Umieść masażer pod karkiem bądź inną częścią ciała.
→ Uruchom masażer wciskając czerwony przycisk I/O na panelu kontrolnym. W tym
momencie zaczną pracować dwie głowice masujące.
→ Aby zmienić kierunek masażu wciśnij przycisk oznaczony strzałkami. Głowice przestaną
się obracać i po około 1-2 sekundach zaczną się obracać w kierunku przeciwnym. Aby
ponownie zmienić kierunek, wciśnij wspomniany przycisk jeszcze raz.
→ Aby zmienić prędkość masażu (w skali 3 stopniowej), kolejno wciskaj przycisk
oznaczony trzema kreskami różnej długości.
→ Aby uruchomić funkcję rozgrzewania promieniami podczerwonymi wciśnij przycisk
oznaczony falą. Głowice masujące podświetlą się na czerwono, a urządzenie zacznie
ogrzewać masowane miejsce ciała. Aby wyłączyć ogrzewanie, wciśnij ponownie przycisk
oznaczony falą.

