РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
МАСАЖНА СЕДАЛКА ЗА ШИАЦУ МАСАЖ,
ШВЕДСКИ МАСАЖ, ТЕРМОМАСАЖ, ВИБРОМАСАЖ

МОДЕЛ CF-2508
ВАЖНО: Моля, прочетете внимателно инструкциите преди да
използвате. Запазете за бъдещи справки.
За бързо обслужване при претенции, искания за резервни части или
въпроси, моля посетете нашия уеб сайт на http://rextonline.com/масажни-столове-ремонт-сервиз-поправка или електронна
поща sales@rexton-line.com.
Пазете касовата бележка като документация за собствеността си.

ВНИМАНИЕ
Въпреки че е малко вероятно, масажната седалка да помогне при
хронична болка, тя може да има някакъв терапевтичен ефект върху
тялото Ви, когато се използва правилно. Въпреки това, ако се използва
прекомерно или неподходящо, тя може да доведе до нараняване.
Повтарящите се натиск или вибрации в една и съща област, може да
предизвика възпаление или дори по-тежко увреждане на мускулите.
Електронните масажори трябва да се използват в умерени количества
и не трябва да се използват за дълги периоди от време. Въпреки това,
ако следвате няколко прости правила, Вашия опит с новия Ви масажор
може да бъде безопасен и отпускащ.

НАСТРОЙКА
1.

Поставете масажната седалка на стол и го закрепете чрез
еластичните ленти около облегалката на стола.

2.

Свържете кабела на адаптера към съответния кабел на
масажната седалка.

3.

Включете адаптора към контакта на електрическата мрежа.

4.

Свържете контролера и включете уреда.

5.

Когато приключите, поставете контролера в торбичката отстрани
на масажната седалка.

6.

Изключете адаптора от контакта, когато не се използвате
масажната седалка.

Моля, прочетете всички инструкции за безопасност и
предупрежденията в нашето ръководство, преди да използвате този
продукт.
• При първоначална употреба, потребителите трябва да ограничат
първата си сесия за 5 минути или по-малко, за да се даде
възможност на тялото да се адаптира към преживяването.
• Никога не заспивайте при употреба на масажната седалка. Когато
спите, вашата чувствителност към болка намалява и може да бъдете
сериозно ранени, преди да се събудите.
• За да се избегне прищипване, не се облягайте на механизма за
масаж на гърба в долната част на седалката, когато регулирате
позицията на тялото си.
• НЕ използвайте масаж с топлина за гърба в една област, в
продължение на повече от 3 минути.
• Само лека сила трябва да бъде упражнявана върху масажната
седалка, за да се елиминира риска от нараняване.
• Може да смекчите натиска на масаж чрез поставяне на кърпа
между себе си и масажиращата седалка.

• Не настройвайте и не ползвайте масажната седалка в баня или
подобни мокри / влажни помещения, тъй като такива среди
могат да намалят продължителността на живота на
масажиращия механизъм.
•

Уверете се, че масажната седалка не е изложена на пряка
слънчева светлина или не е поставена в близост до източници на
топлина.

•

Не използвайте продукта върху всякакви дървени повърхности, тъй
като ципа може да надраска повърхността.

СЪДЪРЖАНИЕ
•
•
•
•
•

Модел CF-2508
Масажираща седалка
Контролер
12V адаптер
Подвижна облегалка за главата

Забележка: Този продукт произвежда топлина. Той не е предназначен
да се използва за терапевтично отопление. Моля, изчакайте няколко
минути, за да достигне максимална температура.

