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Tarkópárna 
vibrációs masszázzsal

Használati útmutatóhu

…     cukorbetegség esetén.

…     vagy ismeretlen eredetű fájdalmak esetén.

A masszázs időtartama legfeljebb 15 perc lehet. •
A hosszabb masszírozás az izmokat túlságosan stimulálhatja.
Emiatt néha a lazítás helyett izommerevség léphet fel.

Ha használat közben fájdalom vagy bőrkiütés lép fel, azonnal hagyja abba •
a masszírozást, és ne használja többet a terméket.

A biztonságos használat érdekében vegye figyelembe a következő
 utasításokat:

Ne szúrjon semmilyen hegyes vagy éles tárgyat, pl. biztosítótűt vagy ehhez•
hasonlót a termékbe.

Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. Üzemzavar vagy•
sérülés esetén a terméket egy szakszervizben javíttassa meg.

Soha ne hagyja a bekapcsolt terméket felügyelet nélkül.•

VIGYÁZAT – tűz- és robbanásveszély
Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos. •
Ha a termék vízbe esett, nem szabad többé használni.

Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálka-•
hártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa
le tiszta vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.

FIGYELEM – könnyű sérülések és anyagi károk
Óvja a terméket a nedvességtől. A készüléket ne merítse vízbe vagy más•
folyadékba.

Ne használja a terméket takaró vagy hasonló alatt. A készülék felforrósodhat. •

Óvja a terméket a portól, nedvességtől, közvetlen napsugárzástól és szélső-•
séges hőmérsékletektől.

Ne üljön a készülékre! Ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. Ez kárt okozhat •
a készülékben.

Óvja az elemeket és a készüléket túlzott hőtől. Tartson kellő távolságot•
különféle hőforrásoktól, például tűzhelylapoktól vagy a sütőktől.

Vegye ki az elemeket a készülékből, ha azok elhasználódtak, illetve •
ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek a károk,
 amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.

Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon egyszerre régi és új,•
különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket. 

Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/–).•

A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló•
hatású tisztítószert. 

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések 
és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja 
a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át
tudja olvasni. Amennyiben megválik a terméktől, az útmutatót is adja oda 
az új tulajdonosnak.

Rendeltetés
A tarkópárna a vibrációs masszázzsal önmasszázsra lett kialakítva, 
és használata javíthatja a közérzetet. 

A tarkópárna kizárólag magáncélú felhasználásra alkalmas. Nem alkalmas
 klinikákon, masszázs és wellness stúdiókban stb. történő használatra. 
A masszírozó készülék nem gyógyászati eszköz és nem fájdalom kezelésére
szolgál. Ha kétségei lennének vagy bizonytalan, kérje ki orvosa véleményét 
a készülék használata előtt.

A terméket kizárólag ...•

... a test külső kezelésére használja. 

... csak a rendeltetésének megfelelő célra és a használati útmutatóban leírt
módon használja. Minden nem rendeltetésszerű használat veszélyes lehet!

VESZÉLY gyermekek esetében

Ezt a készüléket 14 év feletti gyerekek és korlátozott fizikai, érzékeléssel•
vagy szellemi képességekkel bíró, vagy megfelelő gyakorlattal és/vagy
tudással nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelik
őket, vagy a készülék biztonságos használatát elmagyarázták nekik, és az
ebből következő veszélyeket megértették. Gyermekek nem játszhatnak a
készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek felügyelet
nélkül nem végezhetik. 

Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. •
Többek között fulladásveszély áll fenn! 

A termék nem játékszer. Gyermekektől tartsa távol.•

Az egészségkárosodás megelőzése érdekében az alábbi esetekben 
ne használja a készüléket:
Ne használja a terméket ... 

...     a nyaki tájékon kialakult porckorongsérv esetén.

...     a csigolyák kóros elváltozásai esetén.

…     a terhesség ideje alatt.

...     a masszírozandó terület kóros elváltozása vagy sérülése esetén 
(pl. zúzódás, gyulladás, nyílt sebek, porckorongsérv stb.). 

…     olyan anyagok bevétele után, melyek befolyásolják az észlelési képességet
(pl. fájdalomcsillapítók, alkohol).

...     a szemen és a szem környékén, a gégén, csontokon vagy ízületeken, 
a nemi szervek és a vesék területén vagy egyéb különösen érzékeny
 testrészeken. 

…     az ágyban fekve.

...     étkezés előtt és után fél órával. 

…     állatokon. 

...     a készülék látható sérülése esetén.

A készülék használata előtt kérje ki orvosa véleményét, különösen,
...     ha súlyos betegségben szenved, vagy a közelmúltban operálták.

...     ha szívritmus-szabályozója, implantátuma van, vagy más segédeszközzel
rendelkezik.

...     ha vérnyomása szabálytalan vagy magas láza van.

…     trombózis esetén.



Elemek behelyezése
1.    Nyissa szét a párnahuzat cipzárját.

2.   Húzza ki az elemtartót.

3.   Az elemtartó alján ábrázolt módon
helyezze be az elemeket az elemtartóba.
Ügyeljen a helyes polaritásra (+/–).

4.   Helyezze vissza az elemtartót a habszivacs
mélyedésbe.  

5.   Zárja össze a cipzárt.

Használat
1.  Helyezze a készüléket az ábra

 szerint a nyaka köré. 
Esetleg a hátával is  támaszkodhat
a tar kópárnára, vagy a tarkópár -
nát a megmasszírozandó testré -
sze alá helyezheti (pl. a combja
alá). 

2. Nyomja meg a be-/kikapcsoló
gombot (lásd a nyilat) ...
... 1-szer a vibrációs masszázs
bekapcsolásához.
… 2-szer az intenzitás növeléséhez.
… 3-szor a vibrációs masszázs
kikapcsolásához.

Tisztítás
A huzat levehető és a mosdókagylóban kézzel kimosható. m

Vegye figyelembe a bevarrt címkén található kezelési utasításokat is.

A huzatot szobahőmérsékleten alaposan szárítsa meg. Ne használjonm

 hajszárítót, a huzatot ne tegye a fűtőtestre vagy hasonlóra. 
Csak akkor húzza vissza a huzatot a párnára, ha már teljesen száraz.

A belső részt tilos kimosni!m

Üzemzavar / Hibaelhárítás
A terméket nem lehet bekapcsolni.

       • Elhasználódtak az elemek?

       • Helyesen helyezte be az elemeket? Ügyeljen a helyes polaritásra (+/–).

Hulladékkezelés
A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes, újrahasznosítható
anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék
mennyiségét és kíméli a környezetet.

A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre.
Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi
gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott készülékek nem kerülhetnek a háztartási
 hulladékba!
Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a
háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el.
Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban
az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódott elemeket és
 akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok
 gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Műszaki adatok
Modell:                                 393 043 
Elemek:                                2 db LR6(AA)/1,5 V 
Környezeti hőmérséklet:    +10 és +40 °C között

Külső anyag:                        100% poliészter

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

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki 
és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Cikkszám:

393 043

www.tchibo.hu/utmutatok


