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Poduszka pod kark z funkcją 
masażu wibracyjnego

Instrukcja obsługipl

Czas trwania masażu nie powinien być dłuższy niż 15 minut. Dłuższy masaż•
może prowadzić do nadmiernej stymulacji mięśni. W pojedynczych przypad-
kach może wówczas dojść do napięcia mięśni zamiast do ich rozluźnienia.

Jeżeli podczas użycia urządzenia pojawią się bóle lub wysypka skórna,•
należy natychmiast zakończyć masaż i nie używać więcej produktu.

Należy przestrzegać następujących zasad bezpiecznego użytkowania:

Nie wbijać w poduszkę spiczastych lub ostrych przedmiotów, np. agrafek itp.•

Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. W przypadku nieprawid-•
łowego działania lub uszkodzenia produktu należy zlecić jego naprawę zakła-
dowi specjalistycznemu.

Nigdy nie pozostawiać włączonego produktu bez nadzoru.•

OSTRZEŻENIE przed pożarem/wybuchem
Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.•
Jeżeli produkt wpadł do wody, nie może być dalej używany.

W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami •
i śluzówkami. W razie potrzeby należy opłukać miejsca kontaktu wodą 
i natychmiast udać się do lekarza. 

UWAGA – niebezpieczeństwo lekkich obrażeń ciała i szkód materialnych
Produkt należy chronić przed działaniem wilgoci. Nie wolno go zanurzać •
w wodzie lub innych cieczach.

Nie używać produktu pod przykryciem. Urządzenie może ulec przegrzaniu.•

Produkt należy chronić przed kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim działa-•
niem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.

Nie siadać na urządzeniu! Nie kłaść na nim żadnych ciężkich przedmiotów.•
Spowoduje to uszkodzenie urządzenia.

Baterie oraz produkt należy chronić przed działaniem nadmiernego ciepła.•
Należy zachować wystarczający odstęp od źródeł ciepła, takich jak np. włą-
czona płyta kuchenna lub piekarnik/piec.

Baterie należy wyjąć z produktu, gdy są zużyte lub gdy produkt nie będzie•
przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą
powstać wskutek wycieku elektrolitu. 

Zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie należy używać jednocześnie sta-•
rych i nowych baterii, baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności.

Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie•
 biegunów (+/-).

Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych •
lub szorujących środków czyszczących. 

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu
zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała 
lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. 
W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie
Poduszka pod kark z funkcją masażu wibracyjnego jest przeznaczona do
 automasażu i może przyczynić się do poprawy samopoczucia. Poduszkę
 zaprojektowano do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych. 
Nie nadaje się ona do stosowania w klinikach, gabinetach masażu,  salonach
wellness itp. To urządzenie masujące nie jest wyrobem medycznym i nie 
służy do leczenia bólu. W razie wątpliwości lub niepewności prosimy przed
 użyciem skonsultować się z lekarzem.

Produkt można stosować wyłącznie ...•

... do użytku zewnętrznego na ciele. 

... zgodnie z przeznaczeniem, w sposób opisany w niniejszej instrukcji. 
Każde użycie niezgodne z przeznaczeniem może być niebezpieczne!

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci 

Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 14 lat i starsze a także osoby •
o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, 
lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod
nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania
urządzenia i rozumieją ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego
użytkowania. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i kon-
serwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. •
Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia! 

Produkt nie jest zabawką. Dzieci nie mogą mieć do niego dostępu.•

Aby nie narażać zdrowia, zdecydowanie odradza się stosowanie
 urządzenia w następujących przypadkach:
Nie należy używać produktu ...

...    w przypadku wypadnięcia dysku w obrębie szyi,

...    w przypadku zmian chorobowych w kręgach,

…     w okresie ciąży,

...     w przypadku wystąpienia zmian chorobowych lub urazów w obszarach
masażu (np. stłuczenia, zapalenia, otwarte rany, wypadnięcie dysku itp.), 

…     po zażyciu substancji, które powodują obniżenie zdolności postrzegania
(np. środków przeciwbólowych, alkoholu),

…     do masowania oczu, okolic oczu, krtani, kości lub stawów, miejsc
 intymnych, nerek lub innych szczególnie wrażliwych części ciała, 

…     leżąc w łóżku,

...     pół godziny przed lub po posiłku, 

…     na zwierzętach,

…     w przypadku widocznych uszkodzeń urządzenia.

Przed zastosowaniem urządzenia zasięgnąć porady lekarza, 
zwłaszcza w przypadku …
...     przechodzenia ciężkiej choroby lub po operacji chirurgicznej,

…     posiadania rozrusznika serca, implantów lub innych aparatów
 wspomagających,

...     zbyt niskiego lub zbyt wysokiego ciśnienia tętniczego lub wysokiej
gorączki,

…     zakrzepowego zapalenia żył,

…     cukrzycy,

…     stanów bólowych niewiadomego pochodzenia.



Wkładanie baterii
1.    Otworzyć zamek błyskawiczny poszewki 

na poduszkę. 

2.   Wyciągnąć komorę baterii. 

3.   Włożyć baterie w taki sposób, jak to zostało
pokazane na dnie komory baterii. Zwrócić
uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/–).

4.   Włożyć komorę baterii do wycięcia w piance.

5.   Zamknąć zamek błyskawiczny.

Obsługa 
1.  Poduszkę pod kark owinąć wokół

szyi. 
Można też oprzeć się plecami 
o poduszkę pod kark lub umieścić
poduszkę pod częścią ciała, która
ma być masowana (np. pod udem). 

2. Nacisnąć włącznik/wyłącznik
(patrz strzałka) ...
... 1x, aby włączyć masaż wibra-
cyjny.
… 2x, aby zwiększyć intensywność
masażu.
… 3x, aby wyłączyć masaż wibra-
cyjny.

Pielęgnacja
Poszewkę można zdjąć i uprać ręcznie w umywalce. Przestrzegaćm

 wskazówek na wszytej etykiecie.

Pozostawić poszewkę do wyschnięcia w temperaturze pokojowej. m

Nie używać suszarki do włosów, nie kłaść poszewki na grzejniku/
 kaloryferze lub podobnym urządzeniu. 
Nie zakładać poszewki z powrotem na część wewnętrzną, dopóki 
nie będzie całkowicie sucha.

Wewnętrznej części nie wolno prać!m

Problemy i sposoby ich rozwiązywania
Nie można włączyć produktu.

       • Czy baterie nie są wyczerpane?

       • Czy baterie włożono prawidłowo? Zwrócić uwagę na właściwe 
ułożenie biegunów (+/-).

Usuwanie odpadów
Produkt, jego opakowanie oraz dołączone w komplecie baterie zawierają
 wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego
 wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie 
ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. 
Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, 
tektury oraz opakowań lekkich.

Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą 
być wrzucane do zwykłych pojemników na odpady domowe!
Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego
sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat
punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli
 Państwu administracja samorządowa. 

Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów
domowych!
Użytkownik jest ustawowo jest obowiązany do przekazania zużytych
baterii i akumulatorów dogminnych bądź miejskich punktów zbiórki
lub wrzucania ich do specjalnych pojemników, udostępnionych 
w sklepach handlujących  bateriami.

Dane techniczne
Model:                                          393 043
Baterie:                                        2 x LR6 (AA)/1,5 V 
Temperatura otoczenia:             od +10°C do +40°C

Materiał wierzchni:                     100% mikropolar (poliester)

Made exclusively for:                 Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania
zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

Numer artykułu:

393 043

www.tchibo.pl/instrukcje


