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ROMÂNĂ

Acest produs poate masa în mod efectiv muşchii, poate dilata arterele 

şi venele şi poate îmbunătăţi circulaţia sângelui. Produsul reduce 

amorţeala, oboseala şi paralizia membrelor şi poate fi folosit atât acasă 

cât şi la birou.

Funcţiile produsului

1. 6 moduri de masare (vezi tabelul 1).

2. Oprire automată după 20 de minute.

3. Îmbunătăţirea circulaţiei sângelui la nivelul capului şi a gâtului, 

pentru a mai bună oxigenare a creierului.

4. Aparatul de masaj poate fi introdus într-o pernă care poate lua forma 

poziţiilor luate de utilizator şi poate oferi un sprijin adecvat spatelui. 

Această funcţie de sprijin reduce la minim neplăcerile cauzate de 

presiune şi protejează coloana.

5. Această pernă are un design care urmăreşte curba craniului uman.

Tabelul 1

Mod de 

funcţionare

Tipul masajului

MODE 1 Masaj fin continuu
MODE 2 Masaj hotărât continuu
MODE 3 Comută de la masajul hotărât la oprirea 

masajului (comută de 70 de ori într-un minut)
MODE 4 Alternează masajul fin cu cel hotărât. Comută între 

cele două moduri de 60 de ori într-un minut.
MODE 5 Alternează modurile de masaj 1, 2, 3 şi 4, 

alocând câte 3 secunde pentru fiecare.
MODE 6 Alternează modurile de masaj 1, 2, 3, 4 şi 5, 

alocând câte 45 secunde pentru fiecare.
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Fermoar

1 Utilizarea aparatului 

1.1 Apăsaţi butonul ON/OFF (Pornit/Oprit), pentru a porni perna de 

masaj şi pentru a activa modul de masare.

1.2 Apăsaţi butonul MODE (Mod de funcţionare), pentru a selecta unul 

dintre modurile de masaj.

2 Înlocuirea bateriei

Dacă numărul vibraţiilor pernei de masaj scade sau perna se opreşte 

complet din vibrare, bateria este uzată. Vă rugăm să înlocuiţi bateriile 

cu 2 baterii noi, de tip AA.

2.1 Deschideţi fermoarul de pe spatele pernei de masaj şi scoateţi 

compartimentul bateriilor.

2.2 Apăsaţi capacul compartimentului bateriilor şi culisaţi-l în direcţia 

arătată de săgeata aplicată pe capac.  

2.3 Înlocuiţi bateriile uzate cu baterii noi.

2.4 Închideţi capacul compartimentului bateriilor. Introduceţi 

compartimentul bateriilor în perna de masaj şi închideţi fermoarul.

3 Atenţie!

3.1 Vă rugăm să nu lăsaţi la îndemâna copiilor perna de masaj.

3.2 Nu utilizaţi şi nu păstraţi perna de masaj în apropierea obiectelor 

generatoare de câmp magnetic şi ţineţi-l departe de temperaturile 

ridicate şi de umezeală.

3.3 Dacă nu intenţionaţi să folosiţi perna de masaj o perioadă mai lungă 

de timp, vă rugăm să scoateţi bateriile din el şi să-l stocaţi conform 

instrucţiunilor de mai sus.
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3.4 Se interzice utilizarea acestui produs de către persoanele incapabile 

de exprimare/vorbire, de ex. bebeluşii.

3.5 Nu aruncaţi în foc bateriile.

Declaraţie de conformitate
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Descriere: Pernă de masaj
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