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Titreşimli masaj yastığı
Kullanım Kılavuzutr

Bir masaj 20 dakikadan uzun sürmemelidir. •
Uzun bir masaj süresi kasların aşırı uyarılmasına sebep olabilir. 
Bazı durumlarda kasların gevşemesi yerine kasılmasına neden olabilir.

Kullanım esnasında ağrılar veya cilt yüzeyi üzerinde kızarıklıklar meydana•
gelirse, derhal masajı sonlandırın ve ürünü kullanmaya devam etmeyin.

Güvenli kullanım için aşağıdaki uyarıları dikkate alın:
Bir arıza veya hasar durumunda cihaz kalifiye uzman servis tarafından•
 onarılmalıdır.

Açık olan cihazı asla gözetimsiz bırakmayın.•

Yangın/patlama UYARISI
Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapıl-•
mamalıdır.

Eğer ürün içindeki pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölge -•
lerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri derhal temiz suyla
yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

DİKKAT – Hafif yaralanma ve maddi hasar tehlikesi
Ürünü nemden koruyun. Suya veya başka sıvılara daldırmayın.•

Pilleri ve ürünü aşırı sıcaktan koruyun. Ocak veya fırın gibi ısı kaynaklarına•
yeterince mesafe bırakın.

Pilleri, enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız•
üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş
olursunuz.

Tüm pilleri daima birlikte değiştirin. Eski ve yeni pilleri, farklı tip veya marka•
pilleri ya da farklı kapasitelere sahip pilleri karıştırmayın.

Pilleri yerleştirirken kutuplarının doğru yerleştiğine (+/–) dikkat edin.•

Ürün veya pil yuvası suya düşerse, artık kullanılmamalıdır.•

Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik madde-•
leri kullanılmamalıdır.

Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları
önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde
 kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün
 başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı
Titreşimli masaj yastığı, kişinin kendi kendine masaj yapması için tasarlan-
mıştır ve iyi hissi arttırabilir. 

Masaj yastığı kişisel kullanım için tasarlanmıştır. 

Klinik, masaj salonu, güzellik salonu vb. için uygun değildir. 
Masaj cihazı tıbbi bir cihaz değildir ve ağrıya müdahale için kullanılmaz.
Tereddüt ettiğiniz veya emin olmadığınız durumlarda kullanmadan önce
 doktorunuza danışın.

Cihazı sadece ...•

... vücudun dış kısmında. 

... amacı dahilinde ve bu kılavuzda açıklandığı şekilde kullanın. Her uygunsuz
kullanım tehlikeli olabilir!

Çocuklar için TEHLİKE
Bu cihazı fiziksel, sezgisel ve ruhsal yetenek veya tecrübesizlik nedeniyle•
güvenli kullanım sağlayamayan çocuklar ve yetişkinler kullanmamalıdır.
Çocukların cihazla oynamamalarını sağlamak için gözetim altında tutulmalı-
dırlar.

Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. •
Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır! 

Ürün oyuncak değildir. Çocuklardan uzak tutun.•

Sağlığı olumsuz yönde etkileyecek hasarları önlemek için aşağıdaki
durumlarda cihazın kesinlikle kullanılmaması önerilir:
Masaj cihazını aşağıdaki durumlarda kullanmayın ...

…     Hamilelik süresince.

...     Masaj yapmak istediğiniz bölgede yaralanmaya bağlı bir değişiklik veya
yaralanma varsa (ör. burkulmalarda, iltihaplanmalarda, açık yaralarda, 
bel fıtığı vb.). 

…     Algılama kabiliyetinin sınırlanmasına neden olan maddelerin alınmasından
sonra (ör. ağrı hafifletici ilaçlar, alkol).

…     Gözlerde, gözlere yakın yerlerde, gırtlak üzerinde, kemik veya eklemlerde,
genital veya böbrek bölgesinde veya diğer çok hassas bölgelerde. 

…     Yatarken.

…    Hayvanlarda.

…     Cihazda gözle görülür bir hasar olması durumunda.

Cihazın kullanmadan önce ve özellikle şu durumlarda doktorunuza danışın
...     Ağır bir hastalığınız varsa veya bir ameliyat geçirdiyseniz.

…     Kalp pili, implant veya diğer yardımcı gereçlerden kullanıyorsanız.

…     Tromboz durumunda.

…     Diyabetiniz varsa.

…     Sebebi belirlenemeyen ağrılarınız olduğunda.



Pilleri yerleştirme
1.    Yastık kılıfındaki fermuarı açın.

2.   Pil yuvasını çıkarın.

3.   Pil yuvası kapağındaki kulakçığa bastırın 
ve pil yuvası kapağını kaldırın.

4.   Pilleri, pil yuvasındaki resimde gösterildiği
gibi yerleştirin. Pilin kutuplarına (+/–)
dikkat edin.

5.   Pil yuvası kapağını tekrar kapatın. Duyulur
ve hissedilir şekilde yerine oturmalıdır.

6.   Pil yuvasındaki açma/kapama şalterini 
ON konumuna getirin.

7.    Pil yuvasını yeniden masaj yastığının alt
yüzeyindeki köpük kısma yerleştirin. 
Titreşim açma şalteri bu esnada masaj
 yastığının üst yüzeyini göstermelidir.

8.   Fermuarı kapatın.

Kullanım
Masaj yastığını masaj yapmak istediğiniz vücut bölgesinin üzerine bastırın, m

masaj yastığına yaslanın (örn. sırt ile) veya masaj yastığını masaj yapmak
istediğiniz vücut bölgesinin altına (örn. uyluk kısmının altına) yerleştirin. 
Titreşimli masaj, yastığa baskı yapıldığında otomatik olarak açılır ve
 baskıyı üzerinden kaldırdığınızda masaj yastığı otomatik olarak kapanır.

Bakım
Düzenli olarak kirleri (toz, kırıntı, iplik vb.) masaj yastığınızdan süpürün.m

Yastık kılıfını düzenli aralıklarla nemli bir deri bez ile silin. Nemi liflerim

elastik tutar ve kılıfı daha uzun süre güzel kalır.

Lekeleri oluştuktan kısa bir süre sonra temizleyin. Sıvıları hemen temiz-m

leyin. Asla tek bir bölgeyi silmeyin! Temizlenen bölgeyi iyice kurutun. 
Saç kurutma makinesi kullanmayın! Kuru bölgeyi sonrasında fırçalayın.

Kulakçık

Titreşim aç -
ma düğmesi

Açma/kapama şalteri

Teknik bilgiler
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Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma
hakkımız saklıdır.

Sorun / Çözüm
Cihaz açılmıyor.

       • Piller bitmiş mi?

       • Piller doğru yerleştirildi mi? Pilin kutuplarına (+/–) dikkat edin.

       • Pil yuvası masaj yastığına doğru yerleştirildi mi? 
Titreşim açma düğmesi masaj yastığının üst yüzeyini göstermelidir.
Ayrıca bakınız „Pilleri yerleştirme“.

İmha etme
Ürün, ambalajı ve içinde kullanılan piller tekrar kullanılabilen değerli malzeme-
lerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt,
mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan
 faydalanabilirsiniz.

Bu sembolle işaretlenen cihazlar, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!
Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorunda-
sınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri
 hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

Piller ve şarjlı piller ev çöpü ile birlikte atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine
ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlü-
sünüz.

Ürün numarası:

381 450

www.tchibo.com.tr/kılavuzlar


