
NAVODILA ZA UPORABO

MASAŽNA BLAZINA BODY RELAX

PREDVIDENA UPORABA

Masažna naprava je  namenjena izključno masiranju delov teles.  Primerna je

izključno za zasebno uporabo in ne za poslovne namene. Poleg tega je masažna

naprava  namenjena  le  za  uporabo  v  notranjih  prostorih.  Masažno  napravo

uporabljajte samo na način, ki je opisan v navodilih za uporabo. Vsaka drugačna

uporaba  je  nenamenska  in  lahko  povzroči  materialno  škodo  ali  telesne

poškodbe. Masažna naprava ni igrača za otroke. Izdelovalec ali prodajalec ne

prevzemata  odgovornosti  za  škodo,  nastalo  zaradi  nenamenske  ali  napačne

uporabe.

Lastnosti:

 Izdelek: masažna blazina

 Masaža za: vrat, hrbet, noge, ramenski obroč, zadnjico, ledveni del

 Barva: zlatorjava

 Funkcija: gnetenje, masaža, magnetna / termo terapija

 Mehanizem proti pregrevanju

 Varnostni mehanizem

 Izgled / oblika: metulj

 Material: PU usnje + mrežasta tkanina

 Velikost: 18 x 31 x 10 cm

 Dom: AC 100–240 V

 Avto: DC 12 V

 Moč delovanja: 20 W

VARNOSTNI NAPOTKI

Nepravilna  uporaba  masažne  naprave,  napačna  električna  napeljava  ali

previsoka električna napetost lahko povzročijo električni udar. 
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− Masažno napravo v električno omrežje priklopite le, če je električna napetost

električne vtičnice enaka kot podatki na tipski tablici električnega vtiča. 

− Masažno napravo priklopite le v zlahka dostopno električno vtičnico, da jo

boste v primeru okvare lahko hitro izklopili iz električnega omrežja. 

−  Masažne  naprave  ne  uporabljajte,  če  so  na  njej  vidne  poškodbe  ali  je

poškodovan električni kabel oz. električni vtič. 

−  Masažne  naprave  in  ohišja  električnega  vtiča  ne  odpirajte  sami,  temveč

popravilo prepustite strokovnjakom. Obrnite se na službo za stranke v podjetju

Pingo Shop. V primerih samostojno izvedenih popravil, neustreznega priklopa

ali nepravilne uporabe bodo jamstveni in garancijski zahtevki zavrnjeni. 

− Za masažno napravo uporabljajte izključno priloženi električni vtič. 

− Električni vtič uporabljajte izključno za masažno napravo. 

− Masažne naprave in električnega vtiča ali kabla ne potapljajte v vodo ali druge

tekočine. 

− Električnega vtiča se ne dotikajte z vlažnimi rokami. 

− Električnega vtiča nikoli ne vlecite iz vtičnice za električni kabel, temveč vedno

primite za vtič. 

− Električnega kabla nikoli ne uporabljajte kot ročaj za prenašanje izdelka. 

− Na električni kabel ne postavljajte predmetov. 

−  Masažne  naprave,  električnega  vtiča  in  električnega  kabla  ne  približujte

odprtemu ognju in vročim površinam. 

− Električni kabel razpeljite tako, da se obenj ne bo mogel nihče spotakniti.

− Električnega kabla ne prepogibajte in ne polagajte čez ostre robove. 

− Masažno napravo uporabljajte le v notranjih prostorih. 

− Masažne naprave ne uporabljajte v vlažnih prostorih ali pri zračni vlagi, višji

od 75 %. 

− Električne naprave ne prijemajte, oziroma za njo ne segajte, če pade v vodo. V

tem primeru takoj izvlecite električni vtič iz električne vtičnice. 

−  Električni  vtič izvlecite  tudi  v  primeru okvare  (npr.  pri  pojavu nenavadnih

zvokov ali vonja).
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 −  Masažne  naprave  ne  uporabljajte  med  nevihto.  Izklopite  jo  in  izvlecite

električni vtič.

Masažno napravo lahko uporabljajo  otroci,  stari  osem let  in več,  in osebe z

zmanjšanimi  telesnimi,  zaznavnimi  ali  duševnimi  sposobnostmi  ali  s

pomanjkanjem  izkušenj  in  znanja,  če  so  pri  tem  pod  nadzorom  ali  so  bile

seznanjene  z  varno  uporabo  masažne  naprave  in  razumejo  posledične

nevarnosti.  Otroci  se  ne  smejo  igrati  z  masažno  napravo.  Otroci  ne  smejo

izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja brez nadzora.

PRVA UPORABA

Embalažo odpirajte zelo previdno.

1. Masažno napravo vzemite iz embalaže. 

2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli.

3. Preverite, ali sta masažna naprava ali električni vtič morda poškodovana. Če

sta, masažne naprave ne uporabljajte. Obrnite se na prodajalca.

PRED UPORABO

1. Odstranite embalažo in vso zaščitno folijo. 

2. Popolnoma odvijte kabel električnega vtiča 

 3. Vstavite kabelski konektor v DC-vtič električnega vtiča. 

4. Električni vtič vtaknite v ustrezno nameščeno električno vtičnico.

UPORABA

Podobno  kot  z  ročno  masažo  lahko  tudi  z  masažno  napravo  poskrbimo  za

izredno dobro počutje.  Naravni  ritem masiranja  izboljša  krvni  obtok,  sprosti

napete mišice ter okrepi živčni in imunski sistem. Z njim lahko tudi odpravljamo

glavobole in izboljšamo kakovost spanja. 

VKLOP MASAŽNE NAPRAVE

Priključite napajalnik v vtičnico (avto polnilec ali klasičen polnilec) in kabel 

povežite z električno masažno blazino.

Pritisnite na gumb in masaža se bo začela.

Ob ponovnem pritisku na gumb boste sprožili toplotno masažo.

Masaža / magnetoterapija traja 15–20 minut.
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Po masaži je priporočljivo počakati 30 minut za ponovni zagon.

NASTAVITEV GRELNE FUNKCIJE:

 Masažna naprava ima grelno funkcijo. Za nastavitev te funkcije: 

− pritisnite tipko vklop/izklop.

IZKLOP MASAŽNE NAPRAVE 

− Pritisnite tipko za vklop/izklop.

ČIŠČENJE

1. Prepričajte se, da je masažna naprava izklopljena in odklopljena z vira 

napajanja.

2. Masažno napravo čistite s suho krpo.

3. Če želite oprati mrežo (1), odpnite zadrgo in jo odstranite z masažne naprave

ter upoštevajte naslednja navodila za pranje:

GARANCIJA

Garancijska  doba  traja  1  leto  in  začne  teči  na  dan  predaje  blaga.  Pri

uveljavljanju  garancije  je  potrebno  predložiti  račun.  Proizvajalec  jamči

brezplačno  odpravo  pomanjkljivosti,  ki  so  posledica  napak  materiala  ali

proizvodnje,  s  pomočjo  popravila  ali  menjave.  V  primeru,  da  popravilo  ali

zamenjava izdelka nista mogoča, proizvajalec kupcu vrne kupnino. Garancija ne

velja za škodo, nastalo zaradi višje sile, nesreč, nepredvidenih dogodkov (na

primer strele, vode, ognja itd.), nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta,

neupoštevanja varnostnih in vzdrževalnih predpisov ali  zaradi nestrokovnega

posega v izdelek. Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine itd.)  niso

predmet garancije.


