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Masāžas paklājs SHIATSU MAT FE-8301
Lietošanas instrukcija
Paldies, ka iegādājāties šo produktu.
Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.
Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo instrukciju.

Norādījumi lietošanai:
1. Nenovietojiet vai neizmantojiet paklāju vannas istabā vai mitrās vietās, pasargājiet no ūdens – tas var
sabojāt vai samazināt produkta kalpošanas laiku.
2. Pārliecinieties, ka masāžas paklājs nav pakļauts tiešai saules staru iedarbībai vai novietots tuvu
radiatoram vai citiem siltuma avotiem.
3. Nelietojiet paklāju uz koka virsmas, lai novērstu bojājumus vai skrāpējumus.
4. Šajā masāžas paklājā ir unikāla sistēma, kas ļauj piestiprināt paklāju gandrīz katrai gultai.
Novietojiet paklāju vietā un stingri piestipriniet elastīgās siksnas ap gultni. Tad paklājs neslīdēs.
5. Pievienojiet adaptera rozeti kontaktligzdai un nostipriniet elastīgās siksnas pie gultas, lai jūs varētu
pilnībā izbaudīt atbrīvojošu masāžu.

Pults funkciju apraksts:
<ON/OFF> Ieslēgšanas / Izslēgšanas poga: Ieslēdz / Izslēdz ierīci.

<HEAT / HEAT> Siltuma poga: Ieslēdz / Izslēdz apsildi.
<INTENSITY> Intensitātes regulēšanas poga: iestata masāžas stiprumu.
Pastāv 3 intensitātes līmeņi.
<MODE F1-F5>
Masāžas režīma izvēles Poga: Ir 5 dažādi masāžas režīmi: PULLING,
POKLEY, WAY, FINE MASSAGE un AUTOMATIC. Automātiskais
režīms automātiski maina atsevišķus masāžas režīmus.
<NECK(KAKLA) / BACK(MUGURA) / LUMBAR(GURNI) /
LEG(KĀJAS)>
Pašu izvēlētā masāža: pielāgojiet sev vēlamo masāžas zonu.
Nospiežot ieslēgšanu / izslēgšanu, tiek aktivizētas / izslēgtas dažādas masāžas
paklāja daļas: kakla, muguras, gurnu vai kāju zona.

Izplatītājs: SIA TVPRODUCTS, Vienotais reģistrācijas numurs: 40203261904
Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv un mēs centīsimies atrast
risinājumu.
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Tehniskkās specifikācijas:
Modelis: FE-8301;
Barošanas avots:12V DC/1200mA;
Maks.jauda: 24W.

Svarīgi drošības norādījumi:
Ja ierīce netiek izmantota vai jūs to vēlaties tīrīt, vienmēr atvienojiet ierīci no strāvas avota.
Nelietojiet ierīci ūdens tuvumā vai citās vietās kur tā varētu samirkt.
Ja kontaktdakšas savienotājs ir bojāts, tas jānomaina kvalificētam speciālistam.
Pirms lietošanas pārliecinieties, vai adapteris un produkts ir saderīgi ar strāvas avotu.
Ierīce nav paredzēta lietošanai maziem bērniem, ja tie netiek pastāvīgi uzraudzīti.
Šī ierīce nav rotaļlieta, tāpēc pārliecinieties, ka jūsu bērni ar to nespēlējas un uzglabājiet to bērniem nepieejamā vietā..
Pirms ierīces tīrīšanas, remonta, apkopes vai pārvietošanas, adapteris ir jāatslēdz no elektrības kontaktligzdas.
Izmatojot ierīci, nelietojiet asus priekšmetus, kuri var pārdurt vai saskrāpēt ierīci, tas var izraisīt iekšējā aprīkojuma
bojājumus.
9. Pirms lietošanas pārliecinieties, vai strāvas vads nav bojāts, un tajā nav mezglu.
10. Ierīce nesatur komponentus, kurus lietotājs var labot pats. Tāpēc nemēģiniet labot, izjaukt vai modificēt ierīci mājās.
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Tīrīšana un apkope:
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Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci un ļaujiet tai atdzist. Notīriet ierīci ar mīkstu, nedaudz mitru sūkli. Nekādā gadījumā
neļaujiet ierīcei samirkt.
Negremdējiet ierīci šķidrumā, lai to mazgātu.
Ierīces tīrīšanai nekad neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, sukas, benzīnu, petroleju, mēbeļu pulēšanas līdzekļus
vai šķīdinātājus.
Neizmantojiet ķimikālijas ierīces tīrīšanai, tas var to sabojāt.
Masāžas paklājs ir paredzēts tikai lietošanai mājās apstākļos.
Izmantojiet ierīci tikai tam paredzētiem mērķiem.
Nelietojiet masāžas paklāju, ja tas ir bojāts jebkādā veidā. Ierīces pārbaudi un remontu veic tikai kvalificēts meistars.
Ja Jums ir kādas veselības problēmas vai Jums ir kāda slimība, kas var izraisīt citas veselības problēmas lietojot šo ierīci,
konsultējieties ar ārstu pirms ierīces lietošanas.
Ieteicams, ka personas, kurām ir elektrokardiostimulatori, pirms produkta lietošanas konsultējas ar savu ārstu.
Nekad neaizsedziet ierīci, ja tā ir ieslēgta.
Neizmantojiet ierīci ilgāk par 15 minūtēm.
Nekad nelietojiet šo ierīci, ja Jums ir tūska vai iekaisusi āda.
Šis produkts ir neprofesionāla ierīce, kas paredzēta tikai nomierinošas/atslābinošas masāžas veikšanai.
Nelietojiet ierīci kā veselības aprūpes aizstājēju.
Nelietojiet ierīci tieši pirms gulēt iesanas, jo tai ir stimulējoša iedarbība un tā var aizkavēt miegu.
Nelietojiet paklāju, ja tas ir salocīts vai saliekts.

Uzmanību! Šīs preces lietošana ir saistīta ar personisko higiēnu. Ministru kabineta noteikumu Nr.255
“Noteikumi par distances līgumu” 22. punkta 5. apakšpunkts nosaka, ka: “Patērētājs nevar izmantot
atteikuma tiesības, ja patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu
dēļ nevar atdot atpakaļ;”
Ierīces garantija neattiecas:






Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana utt.).
Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā.

Apkārtējās vides aizsardzība
Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos sadzīves atkritumos, bet
tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas vietā.
Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku veselības aizsardzībā.
Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība. Plašāku informāciju par šīs
ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci
iegādājāties.
Importētājvalsts: Čehijas Republika

Izplatītājs: SIA TVPRODUCTS, Vienotais reģistrācijas numurs: 40203261904
Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv un mēs centīsimies atrast
risinājumu.

