3 MOTOROS FŰTHETŐ MASSZÁZSÜLÉS
DC12V
SZABÁLYOZHATÓ MASSZÁZS ÉS FŰTÉSINTENZITÁS

E-1200-12V

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A KÉSZÜLÉK FŐ EGYSÉGEI
Üléspárna 1 db
Távkapcsoló 1 db
Elasztikus pánt 1 db
DC12V szivargyújtó adapter 1 db
RENDSZER:
MOTORTELJESÍTMÉNY:
FŰTÉS:
TÁPFESZÜLTSÉG:

3 motor + fűtés
3W
8W
DC12V
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A készülék kizárólag a mellékelt használati utasításainak előírásainak megfelelően használható!
A készüléket ne hordozza az elektromos vezetéknél fogva!
Ne használja a terméket sérült elektromos vezetékkel!
Ha a masszázsülés váratlanul leáll vagy nem megfelelően működik azonnal kapcsolja ki és fejezze be a használatát!
Ha a termék használaton kívül van, tisztítás vagy alkatrészek cseréje előtt húzza ki a szivargyújtó aljzatból!
A masszázsülés elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy használat közben a vezeték ne akadjon be, vagy ne sérülhessen
meg!
A masszázsülést tartsa távol hőt sugárzó és éles tárgyaktól, valamint olyan tárgyaktól, amelyek sérülést okozhatnak.
A felület egy része a használat közben átmelegedhet. Ne érintse ezeket!
Az elektromos berendezéseket mindig biztonságos, gyermekektől elzárt helyen tároljuk!
Ez a termék nem gyermek részére készült!
Az elektromos eszközök közelében lévő gyermekekre mindig fokozottan figyeljünk.
Az elektromos vezeték soha ne kerüljön érintkezésbe vízzel vagy egyéb folyadékkal!
Soha ne érintsen meg olyan elektromos készüléket, amely vízbe esett vagy átnedvesedett! Ebben az esetben azonnal
kapcsolja ki a készüléket
A működésben lévő készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül!
Az összes szellőzőnyílást hagyjuk szabadon. Soha ne takarjuk le vagy helyezzünk semmit a nyílásokba!
Ne üzemeltesse a masszázsülést aeroszol vagy egyéb gázok közelében!
A készüléket kizárólag beltéri használatra tervezték!

TOVÁBBI BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:
♦ Gépjárműben történő használat során soha ne fordítsa el az indítás kapcsolót miközben a masszázsülés a szivargyújtóba
van csatlakoztatva!
♦ Konzultáljon a márkaszervizzel, hogy az Ön gépkocsijában a készülék a járműelektronika károsodása nélkül biztonságosan
használható!
♦ A masszázsüléshez csak a mellékelt AC ill. DC 12V szivargyújtó adaptert használható!
♦ Soha ne hagyja felügyelet nélkül a masszázsülést!
♦ A masszázsülést mindig száraz környezetben működtesse! Ha vizes vagy párás lett, alaposan szárítsa meg a következő használat
előtt!

EGÉSZSÉGÜGYI ELŐÍRÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK
♦ Ha bármilyen egészségügyi panasza van a masszázsülés használata előtt, kérje ki orvosa véleményét!
Ez a masszázsülés csak terápiás masszázs céljára készült és nem helyettesíti az orvosi kezelést!
♦ Ha valaki várandós, szívproblémái vannak, cukorbeteg vagy egyéb akut betegségben szenved használat előtt orvosa jóváhagyása
szükséges!
♦ Nem ajánlatos a masszázsülés használata a következő esetekben: visszeres problémák, törés, horzsolt, duzzadt végtagok
esetében vagy égési probléma esetén. Hasonlóan kerüljük a használatot különféle bőrbetegségek esetén és orvosi kezelés alatt,
mivel ebben az esetben a készülék használata ellentétes hatást válthat ki!
♦ A masszázs egy kellemes és kényelmes érzés. Ha Önből kellemetlen reakciókat vált ki azonnal fejezze be a masszázsülés
használatát és konzultálion orvosával!
♦ Ne használja a masszázsülést, ha álmos vagy fáradt!
♦ Ne használja a masszázsülést egy alkalommal 15-20 percnél tovább! Hagyjon megfelelő időt az izmok és a bőr pihenésére a
következő használat előtt.
♦ A használat során kialakul az Ön számára optimális ill. maximális masszázsok száma, amelyet biztonságosan és kényelmesen el
tud végezni naponta.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
♦ Ezt a masszázsülést gépjárműben történő beltéri használatra tervezték.
♦ A készülékhez tartozó DC12V adapter a legtöbb személygépkocsiban található szivargyújtóba csatlakoztatható.
A csatlakozás előtt konzultáljon a márkaszervizzel, hogy az Ön gépkocsijában a készülék a járműelektronika károsodása
nélkül biztonságosan használható!
♦ Az elasztikus pánt szolgál arra, hogy a masszázsülést a kívánt helyzetben rögzíteni lehessen .

A TÁVKAPCSOLÓ HASZNÁLATA
♦ Csatlakoztassa a készüléket a szivargyújtó adapterrel a jármű DC12V szivargyújtó bemenetbe.
♦ A készülék a távkapcsolón található ”OFF” állásban kikapcsol, ellentétes irányba történő állítással bekapcsol.
♦ A bal oldali szabályozó a masszázs, a jobboldali szabályozó a fűtés vezérlését irányítja.
♦ A masszázs és a fűtés intenzitása a távkapcsolóról szabályozható.
♦ A ”HEAT” fűtéskapcsolóval a fűtés üzemmódot jelző LED bekapcsol, a masszázsülés ebben a helyzetben melegen tartható. A
fűtés üzemmód 30 perc elteltével automatikusan kikapcsol.
FIGYELEM! Amennyiben a fűtés üzemmódot nem kapcsolja be, a készülék kb. 15 perc működést követően, automatikusan
kikapcsol.
A készülék ismételt bekapcsolásáig várjon legalább három percig.

TÁROLÁS ÉS KARBANTARTÁS
♦ A masszázsülést soha ne merítse vízbe!
♦ A használaton kívüli masszázsülést biztonságos, száraz helyen tárolja távol magas hőt kibocsátó készüléktől, hegyes és egyéb
tárgyaktól, amelyek sérülést okozhatnak.
♦ Ne csavarja fel az elektromos vezetéket az ülés köré.
♦ Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a masszázsülés teljesen lehűlt és ki van húzva a konnektorból. Ezután törölje át egy
puha ronggyal és hagyja teljesen megszáradni a következő használat vagy a tárolás előtt!
♦Tisztításkor ne használjon erős vegyi vagy csiszoló anyagot, amelyek károsíthatják a készüléket és rövidzárlatot okozhatnak!
Amennyiben a készülék feleslegessé vált a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően gondoskodjon az elhelyezésükről.

JÓTÁLLÁSI JEGY
Az alábbi típusú és gyártási számú FŰTHETŐ MASSZÁZSÜLÉS hibamentes működéséért a. 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet
alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az eladás napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást biztosítunk.
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ELADÁS KELTE:
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A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibák javítását, a tartalék alkatrészellátással egybekötött javítószervizelőszolgáltatást a forgalmazó a GLOBAL EXPORT - IMPORT KFT. Budapest XV. Székely Elek u. 11. biztosítja.
Nyitva tartás: hétfő - péntek: 9.00-16.00 Tel: 267-6470
Vevő jelen jótállási jegy alapján termékcserére jogosult, amennyiben a tulajdonában levő készülék nem javítható, illetve a készülék
rendeltetésszerinti használata javítással nem elérhető, továbbá a készülék javítása 15 napon belül nem oldható meg, netán
kölcsönkészülék biztosítása mellett a készülék javítása 30 napnál hosszabb időt venne igénybe.
Vevő továbbá a vásárlástól számított 72 órán belül, amelybe nem számít bele azon időtartam, ameddig az értékesítést végző üzlet
bármely oknál fogva zárva tartott a készülék meghibásodása esetén termékcserére jogosult. Amennyiben a meghibásodás
jellegével vagy a hiba kijavításával kapcsolatban vita keletkezik, úgy a FOGYASZTÓVÉDELMI FŐFELÜGYELŐSÉG Budapest,
VIII., József krt. 6. állásfoglalását kérjük, Minden egyéb vita esetén az eladó székhely szerinti illetékes Bírósághoz kell fordulni.

JAVÍTÁSI SZELVÉNY
Hibabejelentés kelte
Bejelentett hiba
Hibaelhárítás módja
Hibaelhárítás kelte
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SZERVIZ

Jogainak érvényesítése érdekében a vásárlási blokkot őrizze meg !
SZÁRMAZÁSI ORSZÁG: KÍNA
IMPORTŐR/FORGALMAZÓ: GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. 1151 BUDAPEST SZÉKELY ELEK U. 11.
CE TEST REPORT: ETS G4M-20402-0406-E-16
www.global-export-import.eu

