
SAMOCHODOWA MATA MASUJĄCA/OGRZEWAJĄCA
Instrukcja obsługi PL

Dane techniczne: 
Zasilanie: 12 V 
Pobór mocy: 36 W 
Bezpiecznik: 3A 
Materiał: pianka i poliester 
Wymiary: 109 x 48 cm 

Instrukcja: 
1. Wyjąć z opakowania i rozłożyć matę. 
2. Zamontować do fotela samochodowego za pomocą 

elastycznych pasków. 
3. Podłączyć do zasilania poprzez gniazdko zapalniczki 

(12 V). Model może być również zasilany za pomocą 
zasilacza z sieci (230 V) – nie dołączony. 

4. Ustaw żądany tryb pracy za pomocą pilota zdalnego 
sterowania: 

- Funkcja ogrzewania ON / OFF (włączona / wyłączona) 
- Funkcja masażu pleców OFF / LOW / HI (wyłączona / 

mała intensywność / duża intensywność) 
- Funkcja masażu nóg OFF / LOW / HI (wyłączona / mała 

intensywność / duża intensywność) 
5. Należy używać wyłącznie przy pracującym silniku, 

w innym wypadku może dojść do rozładowania 
akumulatora. Po użyciu należy odłączyć urządzenie 
od źródła zasilania.

Eksploatacja i konserwacja: 
Nie myć i nie zanurzać w wodzie, czyścić wyłącznie 
wilgotną ściereczką i pozostawić do wyschnięcia. Przed 
czyszczeniem odłączyć matę od zasilania i poczekać 
aż się schłodzi. Nie używać chemicznych środków 
czyszczących lub ściernych, które mogą uszkodzić 
powierzchnię.

Przechowywanie: 
Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł 
ciepła i ostrych przedmiotów. 

Ostrzeżenie: 
• Nie używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone w jaki-

kolwiek sposób 
• Nie używać, jeśli mata jest wilgotna 
• Nie pozostawiać bez nadzoru, gdy mata jest podłą-

czona do źródła zasilania
• Podczas odłączania przewodu zasilającego, nie wolno 

ciągnąć za kabel
• Trzymać z dala od ognia i innych źródeł ciepła 
• Nie naprawiać osobiście, ewentualne naprawy zawsze 

zlecać serwisowi 

Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych.
Po upłynięciu czasu żywotności produktu lub w momencie, 

kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać 
produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej 
utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego 
miejsca 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 mogła-
by 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 miejsce zapewniające 
odpowiedni ich recykling.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on 
uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając pro-
duktu 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 itd.),

- 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 obcho-
dzenia się z produktem, używania nieodpowiednich 
akcesoriów bądź narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu 
powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia trans-
portowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewen-
tualnych 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 trans-
portowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.


