
Használati utasítás 

Masszázsmatrac 

 
 
Köszönetnyilvánítás 
A Telemarketing International Kft. ezúton szeretné megköszönni Önnek a bizalmat, és azt, hogy ezt a terméket 
választotta! Biztosak vagyunk abban, hogy termékeinkkel a jövőben is elégedett lesz. 
 
 
 

 

 
Termékleírás 
 
a- Masszázsmatrac 

b- Motor  

c- Tároláshoz szalagok 

d- Távirányító 

e- Csatlakozó adapter 

f- CA/CC adapter 

 

 

 

 

 
 
 
Biztonsági figyelmeztetések 
 

o A következő utasítások nagyon fontosak. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és tartsa be az 
olvasottakat. 

o A Telemarketing International Kft. nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból eredő károkra és 
sérülésekre. 

o Első használat előtt csomagolja ki a terméket és győződjön meg róla, hogy tökéletes állapotban van. 
o Ez a termék kizárólag otthoni használatra készült. Ne használja szabadtéren.  
o Ne tegye ki a készüléket olyan környezeti hatásoknak, mint eső, hó, napsütés.. stb. 
o A terméket kizárólag felnőttek használhatják. Gyermekek és fogyatékkal élők nem használhatják. 
o Amennyiben Önnek szívproblémája, trombózisa, testi sérülése vagy egyéb egészségügyi problémája van, a 

masszázsmatrac használata előtt konzultáljon orvosával. 
o Terápiás célra nem alkalmazható. 
o Mielőtt az elektromos hálózatra csatlakoztatná a készüléket, ellenőrizze, hogy a kábel és a dugó sértetlen 

állapotban legyen. Ne használja a készüléket, ha a kábel sérült. Ilyen esetben vegye fel a kapcsolatot 
Ügyfélszolgálatunkkal. 

o Használat előtt ellenőrizze, hogy készüléken feltüntetett feszültség megfelel-e az Ön otthonában alkalmazott 
hálózati feszültséghez. 

o Ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba. 
o Kerülje a készülék túlmelegedését! Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, amikor már nem 

használja, illetve mielőtt tisztítani szeretné. 
o Amennyiben úgy érzi, hogy a masszázsmatrac túlmelegedett, hagyja abba a használatát. 
o Ne használja a készüléket, amikor az nedves.  
o Ne szúrjon tűt a matracba! 
o Ne kapcsolja be a készüléket, amikor még össze van hajtogatva. 
o Kerülje a masszázsmatrac hosszabb ideig maximális szinten történő használatát, ugyanis az a bőr égéséhez 

vezethet. 
o Soha ne aludjon el a működésben lévő matracon. 
o Rndszeresen ellenőrizze, hogy a készüléken van-e kopás vagy sérülés.  
o Ne használja a készüléket vizes vagy nedves testtel. 

 
 
Használati utasítás 

o Mielőtt használni kezdené a masszázsmatracot, győződjön meg róla, hogy az tökéletes állapotban van.  
o Használat előtt csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz. 
o Ezután csatlakoztassa a távirányítót a matrachoz. 
o Helyezze a masszázsmatracot olyan helyre, ahol kényelmesen tudja használni. 
o A bekapcsoláshoz nyomja meg az I/O gombot a távirányítón. Ekkor a masszázsmatrac automatikusan 

bekapcsol és a működést jelző lámpa világítani kezd. 
o 5 masszázs program és 3 intenzitás fokozat közül választhat a távirányító segítségével. 

 



o Nyomja meg a távirányítón a MODE gombot a kívánt masszázs program kiválasztásához  (1-től 5-ig). 
o Ezután válassza ki a kívánt intenzitást a képen látható gombot megnyomva. 

 
 1 gombnyomás: alacsony intenzitás. 
 2 gombnyomás: közepes intenzitás. 
 3 gombnyomás: magas intenzitás. 

 
 
 

o Válassza ki a távirányító segítségével, hogy teste mely pontján szeretné használni a masszázsmatracot: 
nyak, derék, hát, lábak.  

o A jelzőfény jelzi Önnek a kiválasztott zónákat. 
o Végül nyomja meg a képen látható gombot a masszázsmatrac melegítéséhez.           
o A melegítés kikapcsoláshoz szintén ezt a gombot kell megnyomnia.  
o A masszázsmatrac kikapcsolásához ismét nyomja meg az I/O jelzésű gombot. 
o Figyelem! A készülék akkor kapcsol ki teljesen, amikor leválasztja az elektromos hálózatról. 

 
 
 
Tisztítás és tárolás 

o Tisztítás előtt válassza le a masszázsmatracot az elektromos hálózatról. 
o Ne használjon a tisztításhoz erős vegyszereket, illetve olyan szereket, amelyek károsíthatják a 

masszázsmatracot. 
o Száraz ruhával tisztítsa meg a masszázsmatracot a kosztól és a portól. 
o A távirányító tisztításához használjon száraz ruhát. 
o Tiszta, száraz helyen tárolja. 

 
 
 
Technikai adatok 
 
Töltő: 100-240V ~ 50/60hz 0.4A 
                     12V DC 1.2A 14.4W    
 
A termék megfelel a 2006/95/EC jelű rendelet alacsonyfeszültségű berendezésekre illetve a 2004/108/EC jelű rendelet 
EMC-re (Elektromágneses összeférhetőség) vonatkozó biztonsági követelményeinek és rendelkezéseinek. 
 
 
 
Környezetvédelem - 2002/96/EC irányelv 
 

o Ezt a terméket olyan magas minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával, melyek újrahasznosíthatók. 
o Amikor meglátja egy terméken az áthúzott szemetes kerekeken jelet, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 

2002/96/EK európai irányelvnek. 
o Kérjük, tájékozódjon  lakóhelyén az elektromos és elektronikai termékek újrahasznosításának rendszeréről. 
o Kövesse az erre vonatkozó helyi szabályokat és ne dobja ki a már használaton kívüli elektromos termékeket 

a háztartási hulladék közé. Az elektromos és elektronikai termékek megfelelő újrahasznosításával elkerülhető 
a környezetre való kedvezőtlen hatás. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forgalmazza: 

 
Telemarketing International Kft. 

H-9028 Győr, Fehérvári út 75. 

Tel.: + 36-96/961-000 

Fax: + 36-96/616-662 

www.wsteleshop.hu 

http://www.wsteleshop.hu/

