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návod k použití 

Masážní polštář Shiatsu s vyhříváním pro záda a krk 

typ: MGP-129M 

 
 

Důležité bezpečnostní pokyny 
Když budete výrobek používat, je nezbytné dodržet všechny pokyny a bezpečnostní opatření, včetně následujících: 

NEBEZPEČÍ 
Jak omezit riziko úrazu elektrickým proudem: 

Přístroj vždy odpojte od elektrické sítě okamžitě po použití a dříve, než jej budete čistit. 

Varování 
Jak snížit riziko popálenin, požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob: 

01. Přístroj nesmíte nechat bez dozoru, je-li připojený k elektrické síti. Když přístroj nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky. Stejně 

tak jej odpojte, pokud nasazujete nebo z něj odstraňujete některé součásti. 

02. Nepoužívejte přístroj pod peřinou nebo polštářem. Přístroj pak může vydávat nadměrné teplo, způsobit požár, úraz 

elektrickým proudem a zranit osoby. 

03. Nepřenášejte přístroj za přívodní kabel a nepoužívejte kabel jako rukojeť. 

04. Nikdy nepracujte s přístrojem, má-li blokované přístupy vzduchu. Přístupy vzduchu musí zůstat volné bez látek, vlasů 

apod. 

05. Do otvorů přístroje nevkládejte a nepouštějte žádné předměty. 

06. Nepoužívejte venku. 

07. Nepoužívejte v místech, kde byly rozprášeny aerosoly (spreje) nebo kam je dodáván kyslík. 

08. Odpojení proveďte tak, že nejprve vypnete všechny funkční prvky a pak přístroj odpojíte od elektrické zásuvky. 

09. Je-li přístroj používán dětmi nebo v jejich blízkosti, invalidy či postiženými osobami, je nezbytný stálý dohled nad činností 

přístroje, aby nedošlo k jeho nesprávnému použití. 

10. Přívodní kabel udržujte mimo vytápěné povrchy, mohlo by dojít k vážným popáleninám. Nepoužívejte nad citlivými 

částmi pokožky nebo nad místy se špatným krevním oběhem. 

11. Tento přístroj má vyhřívaný povrch. Osoby citlivé na teplo musí být při použití přístroje opatrné. 

12. Přístroj musí být napájený výhradně elektrickým proudem s bezpečným nízkým napětím tak, jak je na něm vyznačeno. 

13. Přístroj je možné používat pouze se síťovým adaptérem, který je k němu dodáván. 

14. Tento přístroj není určen k tomu, aby byl používán osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo 

rozumovými schopnostmi, ani osobami s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem a 

nedostanou pokyny, jak přístroj používat, od osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost. 

15. Zvláštní pozornost je třeba věnovat součástem nejnáchylnějším k opotřebení. Vadné součástky doporučujeme okamžitě 

nahradit a přístroj nepoužívat, dokud není opraven. 

16. Přístroj používejte pouze k účelům, které jsou popsány v tomto návodu. 

17. Nikdy přístroj nepoužívejte, má-li poškozený přívodní kabel nebo zástrčku, jestliže nepracuje správně, jestliže spadl nebo 

se poškodil nebo jestliže byl ponořen do vody. Vraťte přístroj do servisu k přezkoumání a opravě. 

 

Zařízení není určeno ke komerčnímu využití ani k lékařským účelům. Máte-li obavy o své zdraví, poraďte se 

před použitím přístroje s lékařem. 

 
Používejte výhradně ve vnitřních prostorách! 

 
Nepoužívejte zařízení ve vlhkých místnostech (jako jsou koupelny nebo sprchy). 

 

• Nemyjte! 

• Nečistěte chemicky! 

• Po použití výrobku po dobu 20 minut si 30 minut odpočiňte, pak můžete přístroj použít znovu. 

 



 

 

TYTO POKYNY SI UCHOVEJTE 

Oblasti masáže 

 

Schéma přístroje 

 

Návod k používání přístroje 
1. Připojte přístroj ke zdroji napájení. 

2. Stiskněte vypínač a přístroj zapněte. Aktivuje se valivá masáž a vyhřívání. 

3. Dalším stiskem vypínače vyhřívání vypnete. 

4. Dlouhým stiskem vypínače na dobu delší ne 3 sekundy vypnete všechny funkce. 

Po použití přístroj odpojte od zdroje napájení. 

Údržba výrobku 
1. Před čištěním přístroj vypněte a odpojte od zdroje napájení. Čistěte suchým hadrem. 

2. Výrobek udržujte v čistotě a neskladujte jej ve vlhkém prostředí. 

Pozor 
Výrobek nesmí být čištěn benzenem, ředidlem, ani jinými agresivními prostředky – došlo by ke změně barvy. 

Záruka a služby zákazníkům 
Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím 

webové stránky https://www.neoxgroup.cz/kontakty/ 

Záruční lhůta 2 roky od data nákupu. 
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