MATA MASUJĄCA Z FUNKCJĄ GRZANIA
MODEL: AG44B

INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. Informacje podstawowe
Materac/Mata masująco-grzejąca, przeznaczona do użytku w domu. Przynosi ulgę zmęczonym
plecom i wspaniale relaksuje całe ciało.
• Mata przeznaczona do masażu rehabilitacyjno relaksującego z funkcją grzania. Polecany jest
nie tylko osobom cierpiącym na bóle kręgosłupa, ale także tym, którzy zmuszeni są do
przebywania długie godziny w pozycji siedzącej.
• Wykonana z czarnego poliestru miłego w dotyku i odpornego na zabrudzenia i wycieranie.
• Dołączony pilot zdalnego sterowania na długim przewodzie zapewnia wygodne sterowanie
wszystkimi funkcjami maty.
• 9 silniczków masujących i 4 strefy masażu z możliwością korzystania z nich indywidualnie lub
ze wszystkich jednocześnie. Materac umożliwia masaż różnych części ciała: górny odcinek
pleców, dolny odcinek pleców, uda, głowa, szyja, ramiona, nogi.
• 2 stopnie intensywności masażu każdej strefy :wysoka i niska.
• Funkcja ogrzewania odcinka lędźwiowego.
• Masaż wibracyjny łagodzi, oraz niweluje bóle takie jak: rwa kulszowa, bóle kręgosłupa, bóle
pleców „Korzonki”. Ponadto przyspiesza regenerację mięśni po wysiłku i kontuzjach,
wspomaga rehabilitację przy zmniejszeniu ruchomości w stawach, poprawia słabą i niską
odporność organizmu na choroby, likwiduje zakwasy, działa kojąco i odprężająco ( relaksuje ),
dodaje witalności i energii, zwalcza bezsenność , stres , złe samopoczucie..
• Wymiary maty: 168 x 55cm
• Kolor: czarny

2. Użytkowanie
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1. Połóż matę na dowolnej płaskiej powierzchni tak aby w całości była rozwinięta.
2. Podłącz wtyk zasilający maty do zasilacza sieciowego a ten wepnij do gniazdka elektrycznego o
napięciu 230V
3. Połóż się płasko na macie i za pomocą pilota steruj pracą maty:
• Przycisk Heat: włączanie/wyłączanie podgrzewania maty
• Przełącznik Shouders: masaż ramion/szyi wyłączony/słaby/mocny
• Przełącznik Lumbar: masaż pleców wyłączony/słaby/mocny
• Przełącznik Thighs: masaż ud wyłączony/słaby/mocny
• Przełącznik Calves: masaż łydek wyłączony/słaby/mocny
Intensywność masażu dopasuj do własnych preferencji tak aby był odczuwalny i jednocześnie nie był
niekomfortowy. Możesz przesuwać się po macie w górę i w dół aby lepiej dopasować włączoną strefę
masażu w konkretną część ciała.
Zalecamy stosować maksymalnie 2-3 20 minutowe zabiegi dziennie na jedną partię ciała.

3. Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania sprzętu i prawidłowej
eksploatacji
1. Czyścić wilgotną szmatką. Nie używać silnych detergentów ani rozpuszczalników. Do czyszczenia
można używać pianki do czyszczenia tekstyliów.
2. Chronić przed gorącem i bezpośrednim długotrwałym nasłonecznieniem.
3. Nigdy nie podłączać maty do innego źródła prądu o napięciu innym niż 230V.
4. Nie wolno pozostawiać włączonego zasilania maty bez nadzoru.
5. Nie wolno rozlewać jakichkolwiek płynów na powierzchi materaca.
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