NAVODILA ZA UPORABO: MASAŽNI PAS
PRAVNA ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI
Masažni pas ni medicinski pripomoček in ne predstavlja nobene osnove za diagnosticiranje,
zdravljenje, odpravo ali ozdravitev katerega koli zdravstvenega stanja. Informacije,
navedene v tem dokumentu, niso mišljene kot medicinski pripomoček. Če uporabljate
kakršne koli informacije, navedene v tem dokumentu, to počnete na lastno odgovornost in
se izrecno odpovedujete kakršni koli pravici do zahtevka proti avtorju in založniku. Če ste
noseči, imate določeno zdravstveno stanje ali jemljete zdravila, se morate najprej
posvetovati s svojim zdravnikom ali pooblaščenim zdravstvenim delavcem.

UVOD
Za varno uporabo masažne naprave, pred prvo uporabo natančno preberite ta navodila. Če
potrebujete dodatno pomoč, se obrnite na našo ekipo za podporo.
Masažni pas ima vgrajeno ogrevano jedro, ki je sestavljeno iz štirih vrtljivih kroglic, ki se na
vsakih 15 minut delovanja izmenjujejo v dveh nasprotnih smereh. Te kroglice imajo
senzorje, ki zaznajo vozel, zato bodo še pogosteje izmenjavale smer vrtenja. Ko uporabljate
masažer, lahko izberete vklop ali izklop ogrevanja z zgornjim gumbom na levi roki naprave.
Masažni pas je več kot le masažer za vrat. Dokler je zadrga obrnjena navzgor, bodo senzorji
zaznali vozle in masažer bo vzdrževal ustrezne delovne pogoje.

POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI
1. Ne uporabljajte masažne naprave med vožnjo.
2. Masažerja ne uporabljajte v vročih ali vlažnih okoljih.
3. Masažerja ne vklapljajte, dokler naprava ni pravilno nameščena.
4. Izdelka ne uporabljajte, če so področja, ki jih želite masirati, bila pred kratkim kirurško
operirana ali če imajo razna vnetja, otekline ali ekstravazirano kri.
5. Dojenčki naj bodo daleč stran od masažerja, medtem ko je naprava v uporabi.
6. Hrup, ki ga oddaja naprava, je normalen; to je zvok delovanja stroja.
7. Te naprave nikoli ne uporabljajte, če ne deluje pravilno. Za pomoč nemudoma pokličite
našo ekipo za podporo strankam.
8. Da bi ohranili optimalno stanje tega izdelka, ne uporabljajte masažerja neprekinjeno več
kot 15 minut. Po uporabi naj ima naprava 30 minut mirovanja, da ji s tem zagotovite daljšo
življenjsko dobo.

9. Ta izdelek ima funkcijo zaščite pred pregrevanjem. Če se pregreje, bo masažer samodejno
prenehal delovati. V primeru pregrevanja izklopite napravo in jo ponovno uporabite, ko se
naprava popolnoma ohladi.

NEGA IN VZDRŽEVANJE
1. Izdelka ne uporabljajte v kopalnici, blizu vode, vira toplote in/ali v vročem/vlažnem okolju.

2. Masažer izključite iz elektrike (vira napajanja), ko ni v uporabi in pred čiščenjem.
3. Ko izdelek ni v uporabi, hranite masažer na varnem, hladnem in suhem mestu.
4. Po izklopu očistite samo zunanjo površino.
5. Površino obrišite z mehko, rahlo navlaženo krpo (uporabljajte samo neabrazivna čistila).
6. Napravo hranite stran od močnih detergentov in topil.
7. Izdelka ne uporabljajte na trdih površinah, saj lahko poškoduje.
8. Ne poskušajte popravljati tega izdelka. Za ta izdelek ni rezervnih servisnih delov in vsak
takšen poskus razveljavi garancijo.

PAKET VKLJUČUJE:
•
•
•

Masažni pas
Navodila za uporabo
AC & DC adapter

SPECIFIKACIJE
Izdelek: BeltVoltage masažer: DC12V
Moč: 24W
Nazivna frekvenca: 50Hz
Privzeti čas: 15 minut

LASTNOSTI
•
•
•

4 masažne glave
2 možnosti vrtenja masaže
VKLOP/IZKLOP sproščujoče toplote

NAVODILA ZA NASTAVITEV
1. Odstranite vse okraske in prevleke na območjih za masažo.

2. Prepričajte se, da je izdelek pravilno nameščen na vratu ali drugih delih telesa in ga
prilagodite tako, da dosežete obročast ročaj.
3. Pravilno priključite adapter na napravo in ga priključite na napajanje.

NAVODILA ZA UPORABO
1. Zagon: pritisnite 1. gumb za vklop, da vklopite masažer. Začne se s funkcijo gnetenja (smer

vrtenja se spremeni vsako 1 minuto). Privzeti čas je 15 minut. Privzeti čas je obdobje, po
katerem masažer samodejno preneha delovati in preide v stanje pripravljenosti.
2. Ogrevanje: enkrat pritisnite ta gumb (4.), da sprožite funkcijo ogrevanja, in znova
pritisnite gumb, da končate to funkcijo.
3. Če ponovno pritisnete gumb za vklop (1.), se masažer izklopi; naprava se bo nato vrnila v
stanje pripravljenosti.
4. Smer masaže: Pritisnite ta gumb (2.), da spremenite smer vrtenja.

ODPRAVLJANJE TEŽAV
Če naletite na kakršne koli težave med uporabo masažnega pasu, preberite naslednja
navodila za električni ali baterijski model:
1. Masažer ne deluje.
•
•

Če je električni model, se prepričajte, da je napajalnik pravilno priključen na masažer.
Nato preverite, ali je pravilno priključen v električno vtičnico.
Če je električni model, potrdite, da ste pritisnili gumb za vklop.

•
•

2. Masažer med uporabo preneha delovati.
Če je električni model, izklopite napajanje.
Če je električni model, adapter izključite iz vtičnice.

Električni model ima varnostno funkcijo pred pregrevanjem. Preverite masažer in ugotovite,
ali je toplejši kot običajno. Če je temu tako, počakajte, da se masažer ohladi.
Če je električni model, preverite adapter in priključitev na masažer. Če je v redu, priklopite
masažer nazaj v vtičnico in ponovno vklopite masažer.
Električni model ima avtomatski časovnik in se izklopi po 15 minutah.

Na voljo ni nobenih servisnih rezervnih komponent, zato ne poskušajte sami popravljati
masažerja, saj bo to razveljavilo garancijo izdelka. Če zgornji postopki ne odpravijo težave,
se obrnite na Orange planet.

GARANCIJA NE KRIJE:
•
•
•

Komponent naprave, ki jih je treba zamenjati zaradi umazanije ali nepravilnega
ravnanja.
Potrošnih delov, ki so med normalno uporabo izpostavljeni obrabi.
Potrebnih popravil zaradi škode, ki je nastala zaradi napake ali malomarnosti
upravljavca, ali delovanje in vzdrževanje naprave v skladu s specifikacijami in navodili
iz uporabniškega priročnika.

TO NI MEDICINSKI PRIPOMOČEK.

