
 

Technické parametre produktu 

Názov produktu:  Palubný viacúčelový masážny vankúš 
Vstupné DC napätie; 12V 

Vstupný prúd:  1,5-2,0A 
Menovitý výkon:  20W 
Bezpečný dizajn:  – [□] 
Napájací zdroj:  —(•—+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovládanie jedným dotykom: 

- stlačte 1x - začne horúci obklad + vibrovanie 

- stlačte 2x - začne horúci obklad +  masáž 

- stlačte 3x - stopnete horúci obklad   

- stlačte 4x - prístroj prestane fungovať  

 
Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Prečítajte si prosím bezpečnostné 

opatrenia v príručke a užite si svoj nový masážny prístroj. Majte túto príručku 

dostupnú pre prípadné nahliadnutie. 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Nepoužívajte vo vlhkom alebo špinavom prostredí. 

Nepoužívajte, ak je izbová teplota vyššia ako 104 stupňov F 

PREVENTÍVNE OPATRENIA 

Ak máte nasledujúce onemocnenie alebo stav, pred použitím sa poraďte so svojím 

lekárom: Zlyhanie srdca, zlyhanie obličiek, infekcia povrchových žíl (nazývaná flebitída) 

alebo mäkkých tkanív (nazývaná celulitída) v nohách alebo inde, krvné zrazeniny v nohách 

a poruchy krvácania. 

PREVÁDZKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 

Nepoužívajte s mokrými rukami. 

Nepoužívajte vo vode,  

Neťahajte za kábel ovládača.  

Na ovládač neklaďte ťažké predmety. 

PREVÁDZANIE MASÁŽE 

Počas masáže dbajte na to, aby boli masážne hlavice na rovnakých stranách krku, aby ste 

odstránili zbytočné nepohodlie.  

Počas používania masážneho prístroja nespite. 

Nepoužívajte pod vplyvom omamných látok.  

Nemasírujte priamo ruky, lakte, kolená, prsia alebo oblasť brucha. 

Nepoužívajte dlhšie ako 30 min. 

 

 

 BODY DO POZORNOSTI 

1 . Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, NEŤAHAJTE ručný ovládací gombík. 

Odpojte napájací kábel potiahnutím za zástrčku. Neťahajte za kábel.  

2.  Ak masážny prístroj nefunguje, vypnite ho a prestaňte ho používať. 

3. Nedovoľte deťom používať alebo hrať sa so zariadením.. 

4. V prípade nepohodlia prerušte používanie.  

5.  Pred použitím konzultujte používanie s lekárom, ak ste tehotná, máte horúčku, 
zhubný nádor, máte ochorenie srdca, zotavujete sa po chirurgickom zákroku alebo máte 

akútne onemocnenie. 

6. Nepoužívajte na miestach s vysokou teplotou, vysokým tlakom, v blízkosti zdrojov 
vody alebo ohňa.  

7. Uchovávajte mimo dosahu ostrých predmetov, Ak je materiál produktu porezaný 
alebo roztrhnutý dajte zariadenie opraviť.  

8. Pred utieraním vlhkou handričkou odpojte od zdroja napájania. 

9. Nepoužívajte, ak je napájací kábel rozstrapkaný alebo poškodený. 

10. Záručná doba výrobku je jeden rok a nevzťahuje sa na obal.  

K PREVÁDZKE 

1. Zapojte do elektrickej zásuvky alebo použite napájací adaptér do auta, keď ste vo 
vozidle. 

2. Pre spustenie masážneho vankúša navoľte smerový spínač. Odporúča sa používať v 
10 až 15 minútových intervaloch. 

3. Vypnite otočením ovládača do strednej polohy a odpojením napájacieho kábla alebo 
adaptéra pre použitie v aute. 

Číslo Úkaz Možná príčina Riešenie 

1 

V prevádzkovej 

aplikácii 

zaznie zvuk 

„xiuxiudada“. Produkt 

vo funkčnom stave 

Alebo zvuk trenia medzi 

masážnou loptičkou a látkovým 

obalom 

Nepredstavuje žiaden problém 

2 Zariadenie sa 
nespustí 

Výrobok je príliš horúci 
zareagovala ochrana,  

vypnite ho na 30 minút, aby ste 

ho mohli znova použiť 

Napájacia zástrčka alebo 
zásuvka je zdrojom dymu, nie sú 
dobre zapojené 

Dobre zapojte zásuvku 

Smerový Prepínač je v strednej 

polohe 
Smer doľava alebo doprava 

Často kladené otázky 

Palubný multifunkčný 
masážny vankúš 

CHM-8018 

Ak odstránite vyššie uvedené a napriek tomu dôjde k akejkoľvek abnormálnej situácii, 

kontaktujte miestneho distribútora a požiadajte ho o údržbu a opravu 

Používateľská 
príručka 
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