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Podgrzewana mata masująca
SHIATSU MAT   

(SM3020)
Instrukcja obsługi

PL

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.

Zasady użytkowania produktu:
1. Nie wolno rozkładać ani korzystać z maty w łazience lub w miejscach, w których występuje wilgoć, nie wolno 

dopuszczać do jej kontaktu z wodą, ponieważ mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia lub ograniczenia 
żywotności produktu.

2. Należy zadbać o to, żeby mata nie była wystawiana na bezpośrednie działanie promieni słonecznych  
ani umieszczana w pobliżu grzejników lub innych źródeł gorąca.

3. Nie wolno rozkładać produktu na powierzchniach drewnianych, aby nie doprowadzić do jego uszkodzenia lub 
zarysowania.

4. Matę tą wyposażono w unikalny system umożliwiający przymocowanie jej praktycznie do każdego łóżka. Matę należy 
odpowiednio rozłożyć na łóżku i dobrze przymocować elastycznymi pasami. Mata nie będzie się ześlizgiwać.

5. Zasilacz należy podłączyć do gniazdka a pasy mocujące dobrze dociągnąć, aby można było w pełni skorzystać  
z dobrodziejstwa masażu relaksacyjnego.
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Opis poszczególnych funkcji pilota:

<ON/OFF>  Przycisk wyłącznika: Załącza/wyłącza urządzenie.

<HEAT/VYHŘÍVÁNÍ>  Przycisk podgrzewania: Załącza/wyłącza podgrzewane powierzchnie  
   w trzech miejscach maty.

<INTENSITY/INTENZITA>  Przycisk regulacji intensywności masażu: Służy do wyboru siły  
   masażu. Mamy do wyboru trzy poziomy intensywności.

<MODE F1-F5>  Przycisk wyboru trybu masażu: Mamy do wyboru 5 różnych trybów  
   masażu: PULSACYJNY, OKLEPYWANIE, FALUJĄCY, DELIKATNY i AUTO 
   MATYCZNY. Tryb automatyczny polega na wykonywaniu na  
   przemian wszystkich rodzajów masażu.

<KRK (NECK) / ZÁDA (BACK) / BEDRA (LUMBAR) / NOHY (LEG)>
   Masaż lokalny: Jest skierowany na likwidację napięć wybranych grup  
   mięśniowych. Naciskając poszczególne przyciski on/off aktywowane  
   są poszczególne obszary maty: szyja, plecy, biodra lub nogi.

Dane techniczne:
Model: SM3020
Zasilanie: 12 V DC / 2000 mA
Maks. pobór energii: 24 W

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa:
1. Urządzenie należy zawsze odłączać od sieci elektrycznej, gdy nie jest używane lub przed rozpoczęciem 

czyszczenia. 
2. Nie wolno używać w sąsiedztwie wody ani w wilgotnym środowisku.
3. Uszkodzoną wtyczkę może wymienić wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.
4. Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, że zasilacz jest w pełni kompatybilny z produktem.
5. Z urządzenia nie powinny korzystać małe dzieci pozostające bez nadzoru.
6. Produkt nie jest zabawką, dlatego powinien znajdować się poza zasięgiem dzieci pozostających bez nadzoru.
7. Zasilacz należy zawsze odłączać od sieci elektrycznej przed rozpoczęciem czyszczenia, naprawy, wykonywania 

czynności konserwacyjnych lub przed przystąpieniem do przenoszenia.
8. Nie wolno wsuwać do wnętrza produktu ani wbijać w niego żadnych przedmiotów, ponieważ może to 

doprowadzić do uszkodzenia elementów znajdujących się w jego wnętrzu.
9. Przed uruchomieniem należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony ani zapętlony.
10. Produkt nie zawiera żadnych elementów, które mogłyby być naprawiane przez użytkownika. Nie wolno 

samemu rozbierać, modyfikować ani naprawiać produktu.

Czyszczenie i konserwacja:
1. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć matę od sieci elektrycznej i pozostawić do wystygnięcia. Produkt 

można czyścić wyłącznie miękką, lekko nawilżoną gąbką. Nie wolno pozwolić na namoknięcie materiału maty.
2. Nie wolno zanurzać produktu w wodzie ani innym płynie w celu jego wyczyszczenia.
3. Do czyszczenia nie wolno używać środków ściernych, szczotek, benzyny, nafty, nabłyszczaczy do mebli lub 
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rozpuszczalnika.
4. Powierzchni materaca nie wolno czyścić środkami chemicznymi, aby nie doprowadzić do jej uszkodzenia. 
5. Mata masująca jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego.
6. Nie wolno używać produktu do celów innych niż te, do których jest przeznaczony.
7. Nie wolno używać uszkodzonej maty lub wykazującej jakiekolwiek oznaki uszkodzenia. Należy urządzenie 

pozostawić do wystygnięcia i oddać do naprawy w wykwalifikowanym punkcie serwisowym.
8. W przypadku jakichkolwiek problemów ze zdrowiem lub choroby, na które mogłoby mieć wpływ korzystanie z 

maty, należy możliwość używania produktu skonsultować z lekarzem.
9. Użytkownicy z wszczepionym rozrusznikiem serca powinni możliwość korzystania z maty masującej 

skonsultować z lekarzem. 
10. Załączonego urządzenia nie wolno niczym przykrywać.
11. Nie wolno masować się dłużej niż przez 15 minut.
12. Nie wolno masować miejsc obrzękniętych lub ze stanem zapalnym skóry.
13. Produkt ten nie jest urządzeniem profesjonalnym i może być wykorzystywany wyłącznie do masażu relaksacyjnego.
14. Produkt nie może być wykorzystywany do rehabilitacji.
15. Nie wolno masować się bezpośrednio przed spaniem, ponieważ jego działanie pobudzające może być 

przyczyną bezsenności.
16. Nie wolno używać maty poskładanej lub powyginanej.

Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Po upłynięciu okresu przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać 
właściwej utylizacji produktu, należy oddać je w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęte 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.

Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejscu zapewniającym 
odpowiedni ich recykling.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą.
Podczas użytkowania produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja 
nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie 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.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem.

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.

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


