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Šijový vankúšik
s funkciou vibračnej masáže

Návod na použitiesk

Doba masáže by nemala prekročiť 15 minút. •
Dlhšia masáž môže viesť k prestimulovaniu svalstva. V niektorých prípadoch
to môže viesť miesto k uvoľneniu svalov k ich zvýšenému napätiu.

Ak by sa počas používania vyskytli bolesti alebo kožné vyrážky, okamžite•
ukončite masáž a výrobok viac nepoužívajte.

Na zaistenie bezpečného používania rešpektujte nasledujúce 
upozornenia:

Nepichajte do výrobku žiadne špicaté alebo ostré predmety, ako sú napr.•
zatváracie špendlíky a pod.

Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny.  V prípade poruchy alebo •
poškodenia dajte výrobok opraviť do kvalifikovanej opravovne.

Zapnutý výrobok nenechávajte bez dozoru. •

VAROVANIE pred požiarom/výbuchom
Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do  ohňa alebo skratovať. •
Ak výrobok spadol do vody, nesmie sa viacej používať.

Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a slizni-•
cami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte
lekára.

POZOR – Nebezpečenstvo ľahkých úrazov a vecných škôd
Chráňte výrobok pred vlhkosťou. Neponárajte ho do vody ani do iných •
kvapalín.

Výrobok nepoužívajte pod posteľnou prikrývkou a pod. Prístroj sa zahreje •
a je veľmi horúci.

Chráňte výrobok pred prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením•
a extrémnymi teplotami.

Na prístroj si nesadajte! Neklaďte naň ani žiadne ťažké predmety. Poškodí •
sa tým. 

Batérie a výrobok chráňte pred nadmerným teplom. Dodržiavajte dostatočný•
odstup od tepelných zdrojov, ako sú napríklad varné platne alebo rúry na
pečenie.

Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním•
výrobku. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérie. 

Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne•
typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou.

Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).•

Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace•
prostriedky.

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len 
spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam
alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok
postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia
Šijový vibračný vankúšik s funkciou masáže je určený na samomasáž a môže
zlepšiť pocit fyzického komfortu. 

Šijový vankúšik je určený na súkromné použitie. Nie je vhodný pre klinickú,
masážnu prax, wellness štúdiá atď. Masážny prístroj nie je medicínsky prístroj
a neslúži na ošetrovanie bolestivých prípadov. V prípade pochybností alebo
neistoty sa pred použitím obráťte na svojho lekára.

Výrobok používajte výlučne …•

… na povrchu tela. 

… na účel, na ktorý bol vyvinutý a spôsobom popísaným v tomto návode na
použitie. Použitie v rozpore s účelom určenia môže byť nebezpečné!

NEBEZPEČENSTVO pre deti

Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzic-•
kými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skú-
seností a znalostí len pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní
prístroja, ak pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú. Deti sa nesmú
hrať s prístrojom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. •
Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia! 

Tento výrobok nie je detská hračka. Zabráňte prístupu detí k výrobku.•

Na eliminovanie ujmy na zdraví dôrazne neodporúčame použitie prístroja
v nasledujúcich prípadoch:
Výrobok nepoužívajte ...

…    pri prolapse medzistavcových platničiek krčnej chrbtice.

...     pri patologických zmenách na chrbtici.

…     počas tehotenstva.

…     pri chorobných zmenách alebo zraneniach v oblasti, ktorú chcete 
masírovať (napr. pri podliatinách, zápaloch, otvorených ranách, posune
medzistavcových platničiek atď.).

…     po požití látok, ktoré môžu viesť k obmedzeniu schopnosti vnímania 
(napr. lieky zmierňujúce bolesť, alkohol).

…     na očiach, v blízkosti očí, na hrtane, na kostiach a kĺboch, v oblasti 
genitálií alebo obličiek alebo iných zvlášť citlivých častiach tela. 

…     pri ležaní v posteli.

...     pol hodinu pred alebo po jedle. 

…     na zvieratách. 

…     pri viditeľných poškodeniach príatroja. 

Pred použitím prístroja sa poraďte so svojím lekárom, predovšetkým …
…     ak trpíte na vážnu chorobu alebo ste po operácii.

…     ak máte kardiostimulátor, implantáty alebo iné pomôcky.

…    pri abnormálnom krvnom tlaku alebo vysokej horúčke

…     pri trombózach.

…     pri cukrovke.

…     pri bolestiach neznámeho pôvodu.



Vloženie batérií
1.    Rozopnite zips na poťahu vankúšika. 

2.   Vytiahnite priehradku na batérie.

3.   Vložte batérie tak, ako je zobrazené na dne
priehradky na batérie. Dbajte na správnu
polaritu (+/–).

4.   Znovu vložte priehradku na batérie do
výrezu penovej hmoty. 

5.   Zatvorte zips. 

Používanie
1.  Založte si šijový vankúšik okolo

záhlavia.
Alternatívne sa môžete o šijový
vankúšik aj oprieť chrbtom alebo
si ho podložiť po časť tela, ktorú
chcete masírovať (napr. pod
stehno). 

2. Stlačte spínač 
zap./vyp. (viď šípku) …
… 1x na zapnutie šijového 
vankúšika.
… 2x na vyššiu intenzitu. 
… 3x na opätovné vypnutie 
šijového vankúšika. 

Ošetrovanie
Poťah môžete odobrať a prať ručne v umývadle. Zohľadnite aj pokyny m

na našitej etikete. 

Poťah nechajte pri normálnej izbovej teplote dobre vyschnúť. m

Nepoužívajte sušič na vlasy, poťah neukladajte na vykurovacie telesá 
a pod. Poťah navlečte na vnútornú časť, až keď je celkom uschnutý. 

Vnútorná časť sa nesmie prať! m

Poruchy / pomoc
Výrobok sa nedá zapnúť. 

       • Nie sú batérie vybité? 

       • Sú batérie vložené správne? Dbajte na polaritu (+/–).

Likvidácia
Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov,
ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné
prostredie.

Likvidujte obal podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne
možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať
spolu s domovým odpadom!
Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domo-
vého odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré
prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. 

Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať staré batérie a akumulátory
v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo 
v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Technické údaje
Model:                                  393 043
Batérie:                                2x LR6(AA)/1,5 V 
Teplota prostredia:             +10 až +40 °C

Vrchný materiál:                  100 % polyester

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

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzujeme právo na technické a optické
zmeny na výrobku.

Číslo výrobku: 

393 043

www.tchibo.sk/navody


