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PLMASAŻER DO STÓP SHIATSU  
Z PODGRZEWANIEM 

Model : MD-00091

Instrukcja obsługi
Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie 
zaufania i wybór tego produktu. Należy 
dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi 
i zachować ją, aby móc z niej skorzystać w 
dowolnym momencie.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
W trakcie użytkowania tego lub 
jakiegokolwiek urządzenia elektrycznego 
należy zawsze przestrzegać podstawowych 
zasad bezpieczeństwa mających ogólne 
zastosowanie podczas eksploatacji urządzeń 
elektrycznych. Używać zgodnie z zaleceniami 
zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.
Nie wolno używać urządzenia na wolnym 
powietrzu, jest ono przeznaczone wyłącznie 
do użytku domowego. Nie nadaje się do 
wykorzystania komercyjnego. Nie wolno 
używać urządzenia w łazience lub innych 
pomieszczeniach, w których panuje wilgoć, w 
pobliżu kominków lub innych źródeł gorąca.
Urządzenie powinno być zasilane z sieci 
elektrycznej 230 V / 50 Hz. Gdy urządzenie 
nie jest używane, należy je zawsze odłączać 
od sieci elektrycznej. Nie wolno używać 
urządzenia z uszkodzonym przewodem 
zasilającym lub wtyczką. Uszkodzony przewód 
zasilający powinien być wymieniony przez 
wykwalifikowanego specjalistę.
Nie wolno używać przewodu zasilającego do 
podnoszenia, przenoszenia, ciągnięcia lub 
podciągania produktu. Nie wolno układać 
kabla zasilającego na ostrych krawędziach 
bądź narożnikach, ani w ich pobliżu. Wtyczkę 
z gniazdka elektrycznego wyjmujemy tak, 
że łapiemy za nią o ostrożnie pociągamy. 
Podczas odłączania wtyczki od gniazdka 
pod żadnym pozorem nie wolno ciągnąć za 
przewód zasilający.

OPIS ELEMENTÓW 

SPOSÓB UŻYCIA
Urządzenie posiada jeden przycisk sterujący �, 
który steruje nim w następujący sposób:
1. naciśnięcie = uruchamiany jest masaż  
bez podgrzewania
2. naciśnięcie = uruchamiany jest masaż  
z podgrzewaniem
3. naciśnięcie = urządzenie wyłącza się
Wskazówka: urządzenie używa funkcji AUTO 
STOP, tzn., że po 15 minutach pracy wyłącza 
się automatycznie. Można je ponownie 
załączyć naciskając przycisk �.

CZYSZCZENIE
Powierzchnię urządzenia należy czyścić 
suchą, miękką szmatką. W razie potrzeby 
można szmatkę lekko zwilżyć wodą z 
mydłem. Nie wolno używać chemicznych ani 
ściernych środków czyszczących.

Dane techniczne:
- Źródło zasilania: 230 V / 50 Hz

Elementy masujące

Korpus urządzenia

Wyłącznik ON/OFF 
Wybór trybu

Zasilacz z przewodem 
zasilającym

Uchwyty  
do przenoszenia

Stopki antypoślizgowe
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- zasilacz: 12 V / 3 A
- moc: 36 W
- funkcja AUTO STOP: po 15 min
Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych
Po upłynięciu okresu żywotności produktu 
lub w momencie, kiedy naprawa jest 
nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do 
odpadów domowych. Aby dokonać właściwej 
utylizacji produktu, należy oddać go w 
wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie 
przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz 
zachować cenne zasoby przyrodnicze 
i wspomagasz prewencję przeciw 
potencjalnemu negatywnemu wpływowi 
na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, 
na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa 
utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów 
wymagaj od lokalnego urzędu lub w 
najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W 
przypadku nieprawidłowej likwidacji tego 
rodzaju odpadów może zostać nałożona kara 
zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, 
że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze 
sprzedawcą. Używając produktu należy 
przestrzegać zasad zawartych w załączonej 
instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie 
uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji 
lub nie stosowano się do wskazówek 
zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących 

produktu w trakcie jego normalnego 
użytkowania,

- czynności serwisowych związanych ze 
standardową konserwacją produktu 
(np. czyszczenie, wymiana elementów 
zużywających się podczas normalnego 
użytkowania),

- usterek spowodowanych wpływem 
warunków zewnętrznych (np. warunki 

atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie 
użytkowanie itp.),

- uszkodzeń mechanicznych powstałych w 
związku z upadkiem produktu, uderzenia 
nim itp.,

- uszkodzeń powstałych w wyniku 
niewłaściwego posługiwania się produktem, 
używania produktu w sposób nie zgodny z 
instrukcją obsługi, przeciążania go, używania 
nieodpowiednich lub nieoryginalnych 
części zamiennych, wykorzystywania 
nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi 
itp.,

- uszkodzeń spowodowanych używaniem 
nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem 
oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym 
produktem. Należy zawsze zachowywać 
zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego 
produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo 
zabezpieczenia transportowanego 
przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do 
wprowadzania ewentualnych zmian w 
instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy 
powstałe w druku.

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od 
rzeczywistości w zależności od modelu 
produktu


