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IN 257462 M 

 

5 MOTORS MASSAGE CUSHION WITH HEAT  

5-MOTOROVÁ MASÁŽNA PODLOŽKA S VYHRIEVANÍM  

Návod na použitie 

PRED POUŽITÍM MODELU E-1360 SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE 

VŠETKY POKYNY 

 

 

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ 

 

Použitie diaľkového ovládača 

 

 

 

 

Masáž dolnej časti chrbta                     

Zelené svetielko indukuje, že je 

funkcia zapnutá 

Vyhrievanie                         

Červené svetielko 

indukuje, že je funkcia 

zapnutá 

Masáž stehien                         

Zelené svetielko indukuje, že je 

funkcia zapnutá 

Nastavenie Low / Medium / High                     

Zvoľte si intenzitu masáže 

Masáž hornej časti chrbta                             

Zelené svetielko indukuje, že je funkcia zapnutá 
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PREDSTAVENIE FUNKCIÍ 

 5 výkonných masážnych motorčekov poskytuje uvoľňujúcu masáž chrbta, bedier 

a nôh 

 Funkcia vyhrievania pre príjemné pohodlie v bedrovej oblasti 

 Zabudovaný termostat reguluje teplotu zariadenia 

 Vstavaný bezpečnostný spínač sa automaticky vypína 

 Vankúšik v bedrovej časti pre extra pohodlie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁVOD NA POUŽITIE 

PRED POUŽITÍM MODELU E-1360 SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY 

 

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA 

 Tento výrobok je určený na použitie v 12V elektrickom obvode. Uistite sa, že je 

zapojený do zásuvky s rovnakou konfiguráciou, ako má zástrčka. 

 Po použití a pred čistením masážnu podložku vždy odpojte z elektrickej siete. 

 Nesiahajte po podložke, ak spadla do vody. Okamžite ju odpojte z elektrickej siete. 
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 Keď je zariadenie zapojené do siete, v žiadnom prípade by nemalo byť ponechané bez 

dozoru. Ak ho nepoužívate, vytiahnite ho z elektrickej zásuvky. Rovnako postupujte aj 

pred montážou/demontážou jednotlivých častí a nadstavcov.  

 Nepoužívajte vonku. 

 Neťahajte masážnu podložku za kábel a nepoužívajte kábel ako držiak. 

 Držte kábel v dostatočnej vzdialenosti od vyhrievaných povrchov. 

 Keď je masážna podložka používaná v blízkosti detí, invalidných alebo postihnutých 

osôb, je potrebný prísny dohľad. 

 Toto zariadenie nie je hračka. Deti by ho nemali používať ani sa s ním hrať. 

 Nepoužívajte v miestnosti, kde sa používajú aerosólové výrobky (spreje) alebo kde sa 

podáva kyslík. 

 Nepoužívajte v blízkosti očí a iných vysoko citlivých oblastí. 

 Pre odpojenie zatlačte spínač do polohy „OFF“, uistite sa, že sú všetky funkcie 

zastavené, a potom odpojte zástrčku zo zásuvky. 

 Masážnu podložku používajte len na zamýšľaný účel tak, ako je popísané v tomto 

návode. 

 Nepoužívajte doplnky a príslušenstvo, ktoré nie sú dodávané k produktu. 

 

POZOR 

 Pred použitím si dôkladne prečítajte všetky inštrukcie. 

 Podložku nepoužívajte zloženú.  

 Nezapichujte do nej špendlíky. 

 Nepoužívajte ju, ak je mokrá. 

 Nedávajte ju zdravotne postihnutým alebo nevládnym osobám, veľmi malým 

deťom a osobám necitlivým na teplo. 

 Nepoužívajte podložku dlhšie než 30 minút nepretržite. 

 Neprikrývajte ju dekou ani inými predmetmi. 

 Tento produkt funguje v 12V obvode s pripojeným adaptérom AC 100- 

240V ~ 50-60Hz 500mA. 

Pozor: Deti tento produkt nesmú používať bez asistencie dospelých. 

 

ZDRAVOTNÉ UPOZORNENIE 

 Ak máte obavy ohľadom Vášho zdravia, pred použitím produktu sa poraďte so svojím 

lekárom. 

 Toto zariadenie by nemali používať osoby s kardiostimulátorom. 

 Ak budete dlhší čas pociťovať bolesť svalov alebo kĺbov, prestaňte produkt používať 

a poraďte sa so svojím lekárom. Pretrvávajúca bolesť by mohla byť príznakom 

vážnejšieho problému. 
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POKYNY PRE ÚDRŽBU 

SKLADOVANIE 

Dajte zariadenie do jeho pôvodného obalu alebo na bezpečné, suché a chladné miesto. 

Vyhnite sa kontaktu s ostrými hranami a špicatými predmetmi, ktoré by mohli prerezať alebo 

prepichnúť textíliu. Neomotávajte kábel okolo zariadenia ani zaň podložku nezavesujte. 

ČISTENIE 

 Uistite sa, že je jednotka odpojená z elektrickej siete a nechajte ju vychladnúť. 

 Neponárajte ju do žiadnej tekutiny. Pri čistení látku utrite vlhkou špongiou, použite 

jemný čistiaci prostriedok alebo mydlovú vodu. Osušte ľahkým poklepávaním čistou, 

suchou utierkou. 

 Nepoužívajte abrazívne čističe, kefky, benzín, petrolej, leštiace prípravky na 

sklo/nábytok, riedidlá ani vodu s teplotou vyššou ako 120 °F / 49 °C.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP SHOP 

STUDIO MODERNA s.r.o. 

Košická 49 

Bratislava 821 08 

www.topshop.sk 

http://www.topshop.sk/
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