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Telecomanda  

3. Domeniul masat - coapse 

4. Domeniul masat - coloana 
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1. Instrucţiuni de siguranţă 
 

Atenţie! Nerespectarea instrucţiunilor prezentate mai jos poate 

conduce la electrocutare, incendii sau daune aduse proprietăţii 

personale. 

 

 Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni înainte de a pune aparatul în 

funcţiune pentru prima dată. Respectaţi toate aceste instrucţiuni 

pentru a evita defectarea aparatului ca urmare a neutilizării sale 

adecvate. Dacă înmânaţi produsul unei terţe persoane nu uitaţi 

şi de manualul cu instrucţiuni. 

 Utilizaţi produsul numai în felul descris în acest manual. 

Producătorul nu-şi asumă responsabilitatea pentru daune care 

pot apărea în urma nerespectării instrucţiunilor de siguranţă 

 Deconectaţi aparatul de la sursa de curent trăgând de ştecher, 

iar nu de cablu 

 Asiguraţi-vă că aparatul este fixat bine. Aşezaţi cablul de 

alimentare în aşa fel încât acesta să nu deranjeze condusul 

maşinii 

 Aparatul trebuie fixat în aşa fel încât să nu devină un pericol în 

cazul unei coliziuni sau a unei frâne bruşte 

 Nu folosiţi aparatul atunci când conduceţi 

 Nu folosiţi aparatul în cazul în care ştecherul pentru aprinzătorul 

de ţigări, cablul sau aparatul sunt defecte. Reparaţiile trebuie 

efectuate numai de către electricieni specializaţi 

 Separaţi întotdeauna cablul de curent de aprinzătorul pentru 

ţigări atunci când nu folosiţi aparatul 

 Dacă este nevoie să schimbaţi cablul de conectare operaţia 

trebuie realizată de către producător sau de către distribuitorul 

acestuia pentru a fi evitate orice alte probleme legate de 

siguranţă 

 Nu lăsaţi niciodată aparatul nesupravegheat atunci când se află 

în stare de funcţionare 
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 Ţineţi aparatul departe de mâinile copiilor.  

 Nu deschideţi carcasa aparatului. Vă puteţi electrocuta! 

 Folosirea aparatului o perioadă mai lungă de timp poate 

descărca complet bateria automobilului 

 Folosirea unei valori necorespunzătoare pentru tensiune poate 

defecta aparatului şi răni utilizatorii. Tensiunea corespunzătoare 

este indicată în manual. 

 Nu expuneţi aparatul contactului direct cu ploaia sau cu 

umiditatea. Asiguraţi-vă că apa condensată nu picură pe aparat. 

Asiguraţi-vă că ştecherul şi cablul nu sunt umede. Nu conectaţi 

niciodată aparatul la curent cu mâinile umede sau ude. Vă 

puteţi electrocuta! 

 Scoateţi cablul de curent dacă motorul este oprit o perioadă mai 

lungă de timp. În cazul anumitor autovehicule alimentarea cu 

curent nu se opreşte automat atunci când motorul nu mai 

funcţionează. Dacă ştecherul rămâne conectat bateria se poate 

descărca sau defecta. 

 

 

 

Simboluri pe aparat şi/sau ambalaj 
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2. Montaj 
 

Elementele de fixare permit o fixare rapidă şi sigură a husei pentru masaj pe 

orice fotoliu sau scaun de maşină. Aşezaţi husa pentru masaj pe scaunul 

maşinii şi fixaţi curelele pe spatele scaunului. În partea de jos a husei se mai 

află încă 4 curele. Fixaţi curelele din spate cu ajutorul cârligelor în spatele sau 

dedesubtul scaunului. Fixaţie curelele din faţă cu ajutorul cârligelor sub scaun.  

 

Atenţie: 

 

NU folosiţi produsul: 

 dacă este vizibil deteriorat 

 în aer liber 

 în condiţii de umiditate 

 dacă cablul sau ştecherul 

sunt defecte 

 dacă nu funcţionează corect 

 dacă aveţi stimulator cardiac 

 

După utilizare sau înainte de a fi curăţat produsul trebuie deconectat de la 

sursa de curent. 

 

 

3. Operare 
 

Utilizare în maşină: 

Introduceţi ştecherul adaptorului auto 12 V în mufa cablului de curent al 

aparatului. De pe telecomandă selectaţi modul de operare. Perioada de 

funcţionare este de max. 30 minute. Nu folosiţi decât accesoriile livrate la 

pachet. Folosiţi întotdeauna aparatul cu atenţie. După utilizare poziţionaţi 

slider-ul de pe telecomandă pe OFF şi separaţi aparatul de adaptorul auto 12 

V. 

 

Utilizare în interior: 

Introduceţi ştecherul blocului de alimentare în mufa cablului de curent a 

aparatului. După aceea introduceţi ştecherul 230 V al blocului de alimentare 
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în priza de 230 V. De pe telecomandă selectaţi modul de operare. Perioada 

de funcţionare este de max. 30 min. Nu folosiţi decât accesoriile livrate la 

pachet. Folosiţi întotdeauna aparatul cu atenţie. După utilizare poziţionaţi 

slider-ul de pe telecomandă pe OFF şi separaţi aparatul de blocul de 

alimentare 230 V. 

 

 

4. Curăţare şi întreţinere 

 

 Ştergeţi regulat suprafaţa aparatului cu o lavetă uşor umedă. Aveţi 

grijă să nu pătrundă apă în interiorul aparatului.  

 Depozitaţi aparatul într-un spaţiu interior curat şi uscat (de ex. garaj). 

Păstraţi-l în cutia originală.  

 

 

5. Protecţia mediului 
 

Aparatele electronice ieşite din uz nu au voie să fie aruncate la 

gunoiul menajer. Încercaţi acolo unde se poate, să reciclaţi aceste 

aparate. Informaţi-vă privitor la punctele de colectare pentru 

aparatele uzate. 

 

Predaţi materialele folosite pentru împachetare – carton, hârtie, plastic – în 

punctele de colectare special realizate. 

 

 

6. Garanţie 
 

Garanţia se referă la defecte ale materialelor sau de fabricaţie. Dacă 

aparatul este defect trimiteţi-l înapoi la magazin. Pentru a accelera 

operaţiile privind reparaţia şi garanţia aveţi nevoie de următoarele: 

 o copie după factură sau bonul de casă cu data achiziţiei 

 motive clare de plângere sau descrierea defecţiunii constatate 
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