Art. 45378
MASSAGEMATRAS
AANKOOPBEVESTIGING
JOCCA bedankt u voor het door u gestelde vertrouwen in ons product. Wij doen er alles aan
om ervoor te zorgen dat u tevreden blijft over onze producten.
atencionalcliente@jocca.eu

BESCHRIJVING
a- Massagematras
b- Massagemotoren
c- Draagstrips
d- Afstandsbediening
e- Adapteraansluiting
f- Adapter CA/CC
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LET OP: HOUD DEZE INSTRUCTIES ALTIJD BIJ DE HAND!
- Deze instructies zijn heel belangrijk. Lees ze zorgvuldig door voor u
het apparaat gebruikt en houd ze altijd in de buurt, zodat u ze kunt raadplegen.
- JOCCA wijst alle verantwoordelijkheid af voor oneigenlijk gebruik van het product of voor enig
ander gebruik dat niet in deze handleiding wordt beschreven.
- Voordat u het product voor het eerst gebruikt, moet u nadat u het heeft uitgepakt, controleren of
het in goede staat is.
- Als dit niet het geval is, dient u het apparaat niet te gebruiken en kunt u het beste contact
opnemen met JOCCA, aangezien de garantie alle fabricagefouten dekt.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor niet-commercieel gebruik.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door lichamelijk of geestelijk
gehandicapte personen of personen met weinig ervaring, op voorwaarde dat het veilige gebruik
en de mogelijke gevaren ervan uitgebreid aan hen worden uitgelegd of indien er toezicht is
tijdens het gebruik. Het apparaat is geen kinderspeelgoed. Reiniging en onderhoud van het
apparaat mag niet door kinderen jonger dan 8 jaar worden uitgevoerd zonder toezicht van een
volwassene.
- Het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar bewaren.

- Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Mag niet door kinderen, door mensen met hartproblemen, trombose of zwaar
lichamelijk letsel worden gebruikt. Wanneer een persoon een of ander serieus medisch probleem
heeft, dient u een huisarts te consulteren.
- Denk eraan, dat dit artikel niet is ontwikkeld voor behandeling, maar uitsluitend ter
ontspanning.
- Voordat u het apparaat op het elektriciteitsnet aansluit, dient u te controleren of snoer en
stekker in goede staat zijn. Controleer ook of de op het apparaat aangegeven spanning
geschikt is voor uw elektriciteitsinstallatie.
- Indien u vaststelt dat het elektriciteitssnoer of de stekker beschadigd zijn, dient u het
apparaat niet te gebruiken en ook niet te proberen het snoer zelf te vervangen. Ga direct
naar de door JOCCA geautoriseerde technische service waar het vakkundig vervangen
wordt.
- Het apparaat of een deel ervan niet in water of andere vloeistoffen plaatsen.
- Om oververhitting te voorkomen, is het raadzaam het snoer compleet af te rollen en de
stekker uit het stopcontact te halen als het apparaat niet gebruikt wordt.
- Als u om de een of andere reden het gevoel heeft dat de warmte, die uit de binnenkant van
de matras komt te groot is, verlaat het matras dan direct.
- Wanneer u het apparaat uit het stopcontact haalt, altijd aan de stekker en nooit
aan het snoer trekken.
- Zorg er voor uw eigen veiligheid voor, dat het apparaat goed functioneert, gebruik altijd
originele reserveonderdelen en accessoires van JOCCA.
- Koppel het apparaat na gebruik en voor reiniging altijd los van de stroom.
- Gebruik het apparaat niet als het nat is. Stel het ook niet bloot aan weersinvloeden als
regen, zon en sneeuw.
- Leg geen pinnen op de matras.
- Gebruik het product niet als het gedeukt of gevouwen is.
- Langer gebruik op maximale temperatuurstand kan leiden tot
verbrandingen van de huid. Nooit op een werkend matras slapen.
- Controleer het apparaat regelmatig op tekenen van slijtage
en op beschadigingen.
- Gebruik het apparaat niet wanneer u een nat of bezweet lichaam
of natte voeten of handen heeft.

HANDLEIDING
- Het apparaat heeft een veiligheidssysteem dat na 15 minuten continugebruik uitgeschakeld
wordt.
- Controleer voordat u het apparaat aansluit of het in goede staat verkeert.
- Sluit de ingebouwde adapter CA / CC aan op de afstandsbediening en sluit het andere
uiteinde van de adapter aan op een stopcontact zoals weergegeven in de afbeelding.
- Sluit vervolgens de afstandsbediening aan op de matras, zodat de pinnen en de gaten in
elkaar passen.
- Leg de massagematras neer waar u hem gaat gebruiken en ga er comfortabel op liggen.
- Neem de afstandsbediening en druk op de knop I / O, een pad wordt automatisch
geactiveerd en een controlelampje wordt ingeschakeld om aan te geven dat het apparaat in
werking is.
- De matras heeft 5 massageprogramma's en 3 intensiteitsniveaus, die met de
afstandsbediening kunnen worden gekozen.
- Door op de MODE-knop (F1-F5) te drukken, kunt u door F1, F2, F3, F4 en F5 heen
bladeren om een massageprogramma van 1 tot 5 te selecteren.
- Wanneer een massageprogramma is geselecteerd, is het mogelijk om de intensiteit te
verhogen door tot 3 keer op de BILD-knop te drukken:
I: lage intensiteit
II: gemiddelde intensiteit

III: hoge intensiteit
- U kunt de zone die uw wilt laten masseren kiezen met de afstandsbediening: nek, rug,
benen en rug.
- U hoeft alleen maar op de BILD-knop voor elke zone te drukken waarna deze wordt
geactiveerd.
- Druk tot slot op een knop om de verwarmingsfunctie te activeren - een controlelampje gaat
branden. Druk op dezelfde knop om deze uit te schakelen.
- Om de massagefunctie uit te schakelen, drukt u gewoon op de I / O-knop.
- Pas als u de stekker volledig uit het stopcontact haalt, wordt het apparaat uitgeschakeld.
REINIGING EN OPSLAG
- Zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld van de stroom voordat u het reinigt.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of producten, die het apparaat
kunnen beschadigen.
- Gebruik voor het verwijderen van stof of vuil een droge doek.
- Gebruik voor reiniging van de afstandsbediening een droge doek.
- Berg het apparaat op een schone en droge plek op.
TECHNISCHE GEGEVENS
Oplader: 100-240V ~ 50/60Hz 0.5A
12V DC 1,2A
Dit apparaat voldoet aan de veiligheidseisen en voorschriften van
de richtlijn 2014/35/EU ten aanzien van laagspanningsapparatuur en 2014/30/EU ten
aanzien van elektromagnetische compatibiliteit.

PRODUCTRECYCLING - MILIEU

Verpakking
Hier staat dat de verpakking recyclebaar is en in de geschikte afvalbak kan worden
weggegooid.

Elektrische en elektronische apparaten
Dit symbool betekent, dat u het apparaat niet bij het huisvuil mag weggooien. In plaats
daarvan moet u het elektrische apparaat inleveren bij het plaatselijke afvalverwerkingsdepot.
Door het correct af te voeren, kunnen onderdelen van het apparaat worden hergebruikt en
wordt het milieu niet belast.

