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Masážní podložka s vyhříváním  
SHIATSU MAT  

(FE-8301)
Návod k použití

CZ

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Důkladně si 
přečtěte tyto pokyny k použití a uchovejte je pro další použití.

Pokyny pro použití podložky:
1.  Nesestavujte ani nepoužívejte podložku v koupelně nebo na vlhkých místech, chraňte ji před vodou, mohlo by  
   dojít k poškození nebo snížení životnosti výrobku.
2.  Zajistěte, aby masážní podložka nebyla vystavena přímému slunečnímu svitu ani umístěna v blízkosti radiáto- 
   ru či jiných zdrojů tepla.
 3.  Nepoužívejte výrobek na žádném dřevěném povrchu, abyste předešli jeho poškození či poškrábání.
4.  Tato masážní podložka zahrnuje unikátní systém, který umožňuje připevnit podložku k téměř každému lůžku.  
   Umístěte podložku na místo určení a napevno připevněte elastické popruhy kolem lůžka. Podložka poté  
   nesklouzne dolů.
5.  Zapojte zásuvku adaptéru do zásuvky a zajistěte popruhy podložky k lůžku, abyste si mohli naplno užít uvol- 
   ňující masáž.
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Popis jednotlivých funkcí ovladače:

<ON/OFF>  Tlačítko zapnutí: Zapne/ vypne výrobek.

<HEAT/VYHŘÍVÁNÍ>  Tlačítko vyhřívání: Zapne/ vypne vyhřívání.

<INTENSITY/INTENZITA>  Tlačítko nastavení intenzity: Nastavuje sílu masáže.  
   Na výběr jsou 3 úrovně intenzity.

<MODE F1-F5>  Tlačítko výběru masážního módu: Na výběr je 5 rozdílných masáž 
   ních módů, PULSUJÍCÍ, POKLEPY,VLNITÝ, JEMNÁ MASÁŽ a AUTOMA- 
   TICKÝ mód. Automatický mód automaticky střídá jednotlivé masážní  
   módy.

<KRK (NECK) / ZÁDA (BACK) / BEDRA (LUMBAR) / NOHY (LEG)>
   Lokální masáž: Přizpůsobí masážní plochu podle Vašeho výběru.  
   Stisknutím on/off se spustí/vypnou různé části masážní podložky:  
   krk, záda, bedra nebo nohy.

Technické specifikace:
Model: FE-8301
Napájení: 12V DC / 1200mA
Max. příkon: 24W

Důležité bezpečnostní pokyny:
1.  Jednotku vždy vypojte ze zdroje napájení, pokud není výrobek používán nebo pokud se jej chystáte čistit.
2.   Nepoužívejte v blízkosti vody nebo jiného vlhkého prostředí. 
3.   Pokud je zásuvný konektor poškozený, je nutné jej vyměnit kvalifikovanou osobou. 
4.  Před použitím se ujistěte, že jsou adaptéry a výrobek kompatibilní se zdrojem. 
5.   Zařízení není určené pro používání u malých dětí, které nejsou pod neustálým dohledem.
6.   Toto zařízení není hračka, proto se ujistěte, že jsou Vaše děti pod neustálým dohledem.
7.   Před čistěním, opravou, údržbou nebo před přemisťováním zařízení musí být adaptér  
   odstraněn z elektrické zásuvky.
8.   Nevsouvejte ani nevpichujte do výrobku žádné předměty, mohlo by to způsobit poškození vnitřního zařízení.  
9.   Před použitím se ujistěte se, že napájecí kabel není poškozen a není na těm žádný uzel.
10.   Jednotka neobsahuje součástky, které by bylo možné opravit uživatelem. Nepokoušejte se výrobek doma  
   opravit, rozebrat nebo upravit.

Čištění a údržba:
1.   Před čistěním jednotku vypojte a nechte vychladnout. Zařízení čistěte pouze jemnou, lehce vlhčenou houbič- 
   kou. Nikdy nenechte jednotku navlhnout. 
2.   Neponořujte zařízení do žádné tekutiny za účelem čištění.
3.   Nikdy nepoužívejte k čištění výrobku abrazivní čistidla, kartáče, benzín, petrolej, leštidlo na nábytek  
   nebo ředidlo. 
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4.   K čištění vnější části výrobku nepoužívejte žádné chemikálie, mohly by jej poškodit. 
5.   Masážní podložka je určena pouze pro domácí použití.
6.   Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než ke kterým je určeno. 
7.   Nepoužívejte masážní podložku, pokud je porouchaná nebo byla jakkoliv jinak poškozena. Nechte zařízení  
   prohlédnout a opravit kvalifikovanou osobou.
8.   Pokud máte jakékoliv zdravotní potíže, nebo trpíte nějakou nemocí, která by Vám mohla způsobit další potíže,  
   zkonzultujte užití výrobku se svým lékařem.
9.   Doporučuje se, aby se jedinci používající kardiostimulátor poradili se svým lékařem před použitím výrobku.
10.   Nikdy zařízení ničím nepřikrývejte, pokud je funkční.
11.   Nepoužívejte výrobek déle než 15 minut nepřetržitě. 
12.   Nikdy tento výrobek nepoužívejte na oteklou nebo zanícenou část pokožky.
13.   Tento výrobek je neprofesionální zařízení navržené pouze k poskytnutí uklidňující masáže.
14.   Nepoužívejte výrobek jako náhradu za zdravotní péči.
15.   Nepoužívejte výrobek těsně před spaním, jelikož má stimulující účinky, a mohl by tak oddálit Váš spánek. 
16.   Nepoužívejte podložku, pokud je složená nebo přehnutá. 

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení.
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo 
v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné 
likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativ-
ních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další 
podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu 
odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení.
Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci
nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
-  na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku 

v důsledku jeho používání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému 

opotřebení... )
-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
-  na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství  

či nevhodných nástrojů apod.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení  
a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese 
riziko případné škody výhradně majitel.


