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Інструкція з використання

Масажна накидка для авто з підігрівом
Naipo (з вібромасажем)
Модель: MGМ-168
Вступ

Дякуємо вам за те, що придбали Портативну подушку для сидіння з
вібромасажем та підігрівом компанії Naipo! Будь-ласка, уважно
ознайомтесь з цією Інструкцією з використання і зберігайте її у безпечному
місці для повторного перегляду у майбутньому. Якщо вам необхідні будь-які
консультації або підтримка, будь-ласка, звертайтесь до нашої Служби з
підтримки клієнтів, вказавши при зверненні номер моделі та номер
замовлення Amazon.
Комплектація виробу
1 х подушка для сидіння
1 х інструкція з використання
Технічні параметри
Модель:
Назва

Вхідне живлення
Споживана потужність
Стандартний час роботи

MGC-168
Портативна подушка для сидіння з
вібромасажем
та
підігрівом
компанії Naipo
12 В, 2 А, постійний струм
24 Вт
30 хв

Важливі вказівки щодо техніки безпеки
Особи з імплантованими кардіостимуляторами або будь-якими іншими
медичними пристроями не повинні використовувати даний вирів. Якщо у вас
є проблемі зі здоров’ям або будь-який з наведених нижче станів, перед
використанням виробу обов’язково зверніться до свого лікаря за
консультацією:
1. Пацієнти з лихоманкою
2. Пацієнти з онкологічними захворюваннями
3. Пацієнти з імплантатами хрящів
4. Пацієнти з гострими захворюваннями
5. Пацієнти із серцевими захворюваннями
6. Пацієнти з порушеннями функцій хребта
7. Пацієнти з штучними протезами
8. Особи у незадовільному фізичному стані
9. Особи, які почуваються зле або які відчувають нудоту

Щоб упевнитись в тому, що ви зможете використовувати даний пристрій
належним і коректним чином, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією перед
початком використання пристрою.

Застереження
1. Не використовуйте даний пристрій більше 30 хвилин за один раз
2. Не використовуйте пристрій на ділянках тілах, що болять
3. Не допускається використання даного пристрою дітьми віком до 12
років та вагітними жінками
4. Якщо пристрій не використовується, відключіть його від мережі живлення
5. Не допускається класти масажний пристрій, регулятор, адаптер
живлення або будь-які інші компоненти пристрою у воду або близько до
води
6. Не рекомендується зберігати пристрій під прямими сонячними
променями або поблизу джерел тепла, таких як пічка або камін
7. Не рекомендується використовувати пристрій у пильних, задимлених
або іншим чином забруднених умовах
Питання та відповіді
Проблема
Причина
Рішення
Пристрій
не Неправильно підключений Перевірити підключення і, у
працює
адаптер живлення
разі
некоректного
підключення,
підключити
адаптер правильно.
Ви забули натиснути кнопку
увімкнення
Ви забули натиснути кнопку
увімкнення
режиму
підігріву

Натисніть
кнопку
увімкнення пристрою
Натисніть
кнопку
увімкнення
режиму
підігріву

Для
розігріву
повинен
пройти певний час
Занадто
Інтенсивність масажування
слабка
або може здаватись занадто
висока
високою, якщо ви сильно
інтенсивність
сперлись на масажер або
масажу
якщо ви використовуєте
його понад 45 хвилин

Зачекайте 10 хвилин, поки
пристрій не прогріється
Відрегулюйте інтенсивність
масажування
за
допомогою регулятора.

Інтенсивність масажування
може здаватись занадто
слабкою, якщо ви одягнені
у товстий одяг або якщо ви
неправильно сидите

Вам
необхідно
знайти
правильну і найзручнішу
позу для сидіння або зняти
товсті предмети одягу.

Ефект підігріву
неочевидний

Схематичний вигляд пристрою
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Зона для вібраційного масажування спини
Зона для вібраційного масажування попереку
Зона для вібраційного масажування тазової ділянки
Зона для вібраційного масажування стегон
Зона підігріву попереку
Зона підігріву тазової ділянки
Дистанційний регулятор

Схема розташування органів контролю на регуляторі

1. Кнопка увімкнення/вимкнення
Ця кнопка використовується для увімкнення або вимкнення пристрою. Для
увімкнення пристрою натисніть на кнопку один раз, і пристрій увімкнеться у
режимі за вмовчуванням, з якого можна перемикатись між режимами 1, 2, 3
та 4. Для вимкнення пристрою необхідно натиснути на цю кнопку ще раз.
2. Режим
Всього пристрій може працювати на одній з 4 доступних програм:
(1) Режим імпульсного циркуляційного масажу
(2) Режим масажу постукуванням
(3) Режим перкусійного масажу
(4) Режим хвилеподібного масажу
Натисніть на цю кнопку 1 раз для активації режиму 1, повторне натискання на
кнопку активує режим 2 і так далі – 3, 4. При перемиканні у певний режим
буде світитись відповідний індикатор.
3. Швидкість
Ця кнопка використовується для зміни швидкості масажування. За
вмовчуванням обраний 2й рівень швидкості. Натисканням на цю кнопку
можна перемикатись між режимами 1, 3 та 2, при цьому буде світитись
відповідний індикатор.
4. Підігрів
Ця кнопка активує режим підігріву. Натисніть її 1 раз для активації режиму
підігріву; повторне натискання на цю кнопку вимкне режим підігріву.
5. М1: верхня частина спини/плечі
М2: нижня частина спини/поперек
М3: тазова ділянка тіла
М4: стегна

Порядок використання пристрою
Режим: На пристрої доступні 4 програми роботи, кожна з яких відповідає за
різний вид масажу. Ви можете обрати будь-який з 3 рівнів швидкості для
індивідуальних потреб.
Програма 1: пристрій проводить циклічний масаж усіх 4 зон у наступному
порядку – М1, М2, М3 та М4, при цьому швидкість зростає поступово,
переходячи на рівень вище у кожному режимі. Процес почнеться заново
після 4 рівня.
Програма 2: пристрій проводить циклічний масаж усіх 4 зон у наступному
порядку – М1, М2, М3 та М4.
Програма 3: пристрій проводить циклічний масаж усіх 4 зон у наступному
порядку – М1, М2, М3 та М4, при цьому буде чергування режимів, наприклад:
М1 та М2, М2 та М3, М3 та М4, М4 та М1 під час використання.
Програма 4: пристрій буде проводити масаж усіх 4 зон одночасно і
зменшувати інтенсивність поступово. Після цього програма повільно
повертатиметься до попередньої інтенсивності масажування.
Гарантія та підтримка клієнтів
У разі виникнення питань стосовно підтримки, ремонту, обслуговування або
гарантійних умов, будь-ласка, звертайтесь до нашої компанії за вказаними
нижче контактними даними. При зверненні обов’язково вкажіть номер моделі
та номер замовлення Amazon.
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