
Návod 
Masážní polštář Shiatsu s vyhříváním Jocca 

 
 

 
 
POPIS VÝROBKU 
A. Hlavní tělo 
B. Masážní hlavice 
C. Napájecí kabel 
D. Ovládací knoflík 
E. Konektor pro adaptér 
F. Konektor pro zapalovač cigaret 
 
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ  
- Tyto pokyny jsou velmi důležité, před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a 
uschovejte jej pro budoucí použití. 
- Společnost JOCCA je odpovědná pouze za správné používání tohoto produktu, jak je popsáno 
v této příručce.  
- Před prvním použitím zařízení vybalte a ověřte, že je v perfektním stavu, pokud ne, zařízení 
nepoužívejte a přejděte do JOCCA, protože záruka se vztahuje na všechny výrobní vady.  
- Tento výrobek je vhodný pouze pro domácí použití. Nepoužívejte zařízení venku. 
Nenechávejte zařízení vystavené vnějším vlivům, jako je déšť, sníh, slunce atd. 
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými 
nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalosti, pokud jsou pod 
dohledem nebo jsou vhodným a bezpečným způsobem poučeny o používání spotřebiče a 
rozumí souvisejícím nebezpečím. Jakékoli čištění a údržbu musí provádět uživatel, nebo pokud 
je provádí dítě od 8 let, musí být pod dozorem. 
 - Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let. 
- Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát. 



-Nesmí se používat u dětí, lidí se srdečními problémy, kardiostimulátorem, trombózou, 
vážnými tělesnými úrazy, zkrátka u každého s vážnými problémy se poraďte se svým 
lékařem. 
- Pamatujte, že tento produkt nebyl navržen tak, aby léčil, ale poskytoval relaxaci. 
-Před připojením spotřebiče k elektrické síti zkontrolujte, zda jsou kabel a zástrčka v 
perfektním stavu. Zkontrolujte také, zda napětí uvedené na spotřebiči platí pro vaši 
elektrickou instalaci. 
- Pro vaši bezpečnost a pro správnou funkci spotřebiče vždy používejte náhradní díly a 
příslušenství JOCCA. 
-Vždy používejte AC/DC napájecí adaptér dodaný se zařízením, nikdy jej nezkoušejte používat 
s jiným, i když se zdá, že má podobné vlastnosti.  
-Pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozeny, spotřebič nepoužívejte nebo se 
nepokoušejte kabel vyměnit sami. Kontaktujte zákaznický servis, kde vám jej správně vymění. 
-Nepoužívejte kabel k přepravě nebo zvedání spotřebiče. 
-Vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě, když jej ukončíte, před čištěním a v případě, že 
nepracuje správně. 
-Pro odpojení zařízení ze sítě netahejte za kabel, vždy tahejte za nabíječku. 
-Pokud máte z jakéhokoli důvodu pocit, že teplo poskytované přístrojem je nadměrné, 
okamžitě přesuňte své tělo pryč od masážního přístroje. - Pravidelně kontrolujte zařízení, zda 
nejeví známky opotřebení nebo poškození. Pokud existují takové známky nebo pokud bylo 
zařízení nesprávně používáno, před dalším použitím se poraďte s prodejcem. 
- NEPONOŘUJTE SPOTŘEBIČ DO VODY ANI JINÉ KAPALINY. 
- Úplně odviňte napájecí kabel, abyste zabránili přehřátí. 
-Pokud váš spotřebič upadl nebo upadl do vody nebo jiné kapaliny, nepoužívejte jej ani se jej 
nepokoušejte opravit. Kontaktujte oddělení technických služeb JOCCA.  
-Nepoužívejte zařízení s mokrým nebo zpoceným tělem nebo s mokrýma rukama či nohama. 
-NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ BĚHEM ŘÍZENÍ. 
 
NÁVOD K POUŽITÍ 
 
- Před připojením zařízení k elektrické síti zkontrolujte, zda je zařízení v bezvadném stavu. 
- Pokud chcete spotřebič používat doma, připojte konektor (E) k napájecímu kabelu (C). Poté 
jej zapojte do elektrické zásuvky.  
-Tento masážní přístroj je obousměrný a s tepelnou funkcí. 
-Chcete-li vybrat masážní přístroj pouze s masážní funkcí, nastavte ovládací spínač do polohy 
I 
-Chcete-li zvolit masážní přístroj s funkcí masáže a ohřevu, nastavte ovládací spínač do polohy 
ll.  
-V této poloze dosahují masážní hlavice teploty cca 45oC. 
-Pokud chcete masér používat v autě, připojte konektor zapalovače cigaret (F) k napájecímu 
kabelu (C). Poté jej zapojte do zapalovače cigaret v autě. 
- Podle výše uvedených kroků vyberte typ masáže.  
-Přístroj nebude vypnut, dokud nebude zcela odpojen od elektrické sítě. 
 
ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ 
-Před čištěním se ujistěte, že je spotřebič odpojen od napájení. 
- Spotřebič čistěte mírně navlhčeným hadříkem a poté suchým hadříkem.  



-Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo prostředky, které by mohly spotřebič poškodit. 
- K čištění základny motoru použijte vlhký hadřík. 
- NEPONOŘUJTE SPOTŘEBIČ DO VODY ANI JINÉ KAPALINY.  
-Spotřebič skladujte na bezpečném a suchém místě. 
 
TECHNICKÉ SPECIFIKACE  
100-240 ~ 50/60Hz 0,6A MAX  
Adaptér: 12,0V 2,0A 24,0 W 

 
Tento produkt je v souladu se směrnicemi 2014/30 / EU LVD, 2011 /65 / EU ROHS. 
 
 

RECYKLACE PRODUKTU – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Nevyhazujte tento výrobek na konci jeho životnosti do koše. Odneste jej na sběrné 
místo odpadu, které je k tomu určeno (v souladu se směrnicí 2012/96 / EU DEEE 
směrnice). 


