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   INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

Specyfikacja i kolory mogą się nieznacznie różnić od produktu 
przedstawionego na ilustracjach. 
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 I WPROWADZENIE 
 
           Dziękujemy za wybór naszego produktu. Wierzymy, że jego użytkowanie 
będzie dla Państwa przyjemnością. Prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją 
obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu, a w szczególności z instrukcją 
bezpiecznego użytkowania. 
Prosimy zachować tę instrukcję obsługi do wglądu w przyszłości. Podczas 
przekazywania urządzenia osobie trzeciej, należy przekazać także instrukcję 
obsługi. 

II UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM 
- Urządzenie jest przeznaczone do ogrzewania i masowania stóp. 
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego wewnątrz 
pomieszczeń i nie może być używane w celach profesjonalnych. Każde inne 
zastosowanie uznawane jest za niewłaściwe i tym samym niebezpieczne.  
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia wynikające  
z nieprawidłowego użytkowania urządzenia. 
- Produkt ten został zaprojektowany jedynie do masażu kojącego. Nie należy 
korzystać z masażu jako z substytutu pomocy medycznej. Produkt nie jest 
przeznaczony do celów medycznych. 
 

III SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
Model: TM-203 Zasilanie podgrzewacza: 12 V  0,8 A 

Parametry wejściowe zasilacza:  
100-240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A 
Parametry wyjściowe zasilacza: 12 V  0,8 A 

 
Nr partii: 005/17  
Waga netto: 0,7 kg 
Waga brutto: 1,09 kg 

Materiał: 100% poliester (pokrowiec); 100% 
tworzywo sztuczne (masażer) 
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IV ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 

Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy wszystkie wymienione elementy znajdują 
się w opakowaniu. 

Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy działa ono poprawnie. Zutylizuj 
materiały opakunkowe zgodnie z lokalnymi przepisami. 

 
 

V INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA 

 OSTRZEŻENIE! 

 
 
Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi przed rozpoczęciem 
użytkowania i ściśle przestrzegać zawartych w niej poleceń podczas 
korzystania z produktu. Proszę zachować instrukcję obsługi, gdyż zawiera 
ważne informacje. Instrukcja jest dostępna również w wersji elektronicznej 
pod adresem poczty elektronicznej: info@joinco.com.pl 

- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 
co najmniej 8 lat, osoby o ograniczonej 
sprawności fizycznej, sensorycznej czy 
umysłowej lub nie posiadające stosownego 
doświadczenia i wiedzy, jeśli ich działanie jest 
nadzorowane lub zostały one uprzednio 
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poinstruowane odnośnie bezpiecznego 
korzystania z urządzenia i ryzyka związanego z 
naruszaniem zasad. Dzieci nie powinny bawić 
się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja 
urządzenia nie może być dokonana przez dzieci 
bez nadzoru osoby dorosłej.  
- Urządzenie nie może być użyte bez 
dołączonej do zestawu ładowarki.  
- Powierzchnie urządzenia nagrzewają się 
podczas pracy. Osoby, których skóra nie jest 
wrażliwa na ciepło powinny zachować 
ostrożność podczas użycia urządzenia. 
- Urządzenie nie może być używane jeśli 
występują oznaki jego uszkodzenia. 
- Urządzenie nie może być używane do 
podgrzewania zwierząt. 
- Urządzenie należy czyścić zgodnie z 
instrukcjami zawartymi w sekcji VIII 
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA, 
PRZECHOWYWANIA.  
- Przed użyciem pogrzewacza masującego do 
stóp należy zdjąć buty. 
- Urządzenie należy naprawić lub wymienić w 
przypadku zużycia pokrowca. Zużycie pokrowca 
można zaobserwować poprzez powstające na 
nim przetarcia lub rozdarcia. 
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- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, 
musi zostać wymieniony przez producenta, 
autoryzowany serwis lub wykwalifikowaną 
osobę w celu uniknięcia zagrożenia lub 
obrażenia. 
 
- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała oraz 
uszkodzenie urządzenia. 
- Używać urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Producent nie 
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia lub szkody wynikające z 
niewłaściwego użytkowania lub przechowywania urządzenia (patrz również: 
Warunki gwarancji). 
- Wyłącznie do użytku domowego. Nie do użytku na zewnątrz lub komercyjnego. 
Nie do użytku w szpitalach lub użytku komercyjnego. 
- Nie używać urządzenia w łóżku lub pod kocem czy poduszką. 
- Przegrzanie urządzenia może spowodować pożar. 
- Nie używać urządzenia w miejscach, w których używane są produkty w aerozolu 
lub podawany jest tlen. 
- Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, 
wysokich temperatur, wilgoci, kurzu i substancji żrących. 
- Nigdy nie należy zostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest ono włączone. 
- Nie należy korzystać z urządzenia bezpośrednio na opuchliznę, otarcia lub stany 
zapalne skóry.  
- Nie używać u osób z wszczepionym rozrusznikiem serca lub innym wszczepionym 
urządzeniem medycznym zasilanym baterią.  
- Nie używać u osób, które są poważnie chore, mają krzywy kręgosłup, urazy 
pleców lub szyi, lub były niedawno operowane.  
- Nie używać u kobiet w ciąży, osób z wysokim ciśnieniem krwi lub obniżoną 
wrażliwością (np. u diabetyków).  
- Użycie tego urządzenia nie może zastąpić leczenia. W przypadku wystąpienia 
długotrwałego dyskomfortu i bólu, zalecamy skontaktowanie się z lekarzem.  
- Podczas korzystania z urządzenia, zabezpieczyć się przed zaśnięciem.  
- Nie należy korzystać z urządzenia dłużej niż 30 minut na raz. Dłuższy czas 
użytkowania może być szkodliwy dla organizmu. Urządzenie może się przegrzać 
jeżeli jest używane przez dłuższy czas. Przed ponownym użyciem urządzenia, należy 
zrobić co najmniej 30-minutową przerwę.  
- Nie używać urządzenia tuż przed snem, ponieważ działa stymulująco, co może 
utrudnić zaśnięcie.  
- Nie wolno narażać urządzenia na działanie dużych obciążeń. Nie należy stawać, 
siadać lub kłaść się na urządzeniu. Urządzenie musi być umieszczone na podłodze, 
podczas gdy użytkownik znajduje się w pozycji siedzącej.  
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- Należy regularnie sprawdzać, czy przewód i wtyczka nie są uszkodzone i nie 
używać, jeżeli są uszkodzone lub jeśli urządzenie zostało wrzucone do wody lub 
uszkodzone w inny sposób.  
- Jeżeli urządzenie, przewód lub zasilacz zostały uszkodzone, należy oddać je do 
kontroli i, w razie potrzeby, do naprawy przez autoryzowanego technika.  
- Nigdy nie reperować urządzenia samodzielnie. W celu oddania urządzenia do 
naprawy w ramach gwarancji należy skontaktować się ze sklepem, w którym 
zakupiono urządzenie. Nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje urządzenia 
spowodują unieważnienie gwarancji.  
 
- Przy pierwszym rozpakowaniu urządzenia, sprawdzić czy urządzenie jest 
nienaruszone. Urządzenie nie powinno nosić żadnych śladów uszkodzeń. 
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie i upewnić się, że woda nie dostaje się do 
urządzenia.  
- Nie wolno dotykać urządzenia, przewodu lub wtyczki mokrymi lub wilgotnymi 
dłońmi lub stopami. 
- Nigdy nie umieszczać urządzenia w miejscach, w których może ono wpaść do 
wody. - Jeżeli urządzenie wpadnie do wody, przed wyjęciem z wody należy je 
odłączyć od zasilania. 
- Trzymać kabel i urządzenie z dala od źródeł ciepła, gorących przedmiotów i 
otwartego ognia. 
- Sprawdzić, czy nie istnieje ryzyko wyrwania przewodu lub przedłużacza czy 
potknięcia się o nie. 
- Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka podczas czyszczenia, lub gdy nie 
jest ono używane. Upewnić się, czy przewód jest całkowicie rozwinięty. 
- Przewód nie może być skręcony lub owinięty wokół urządzenia. 
- Odłączając z gniazdka elektrycznego należy trzymać za zasilacz, a nie za przewód 
sieciowy. 
 

VI OPIS PRODUKTU 
 
1.  Masażer i ogrzewacz do stóp 
2.  Pilot 
3.  Zasilacz 
4.  Przycisk TEMPERATURA - ustawienia poziomu temperatury 
5.  Przycisk MASAŻ - ustawienia poziomu masażu 
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VII OBSŁUGA URZĄDZENIA 
 
1. Podłącz wtyk ładowarki do gniazda kabla zasilania poduszki masującej. 
2. Podłącz ładowarkę do gniazda zasilania o parametrach podanych na tabliczce 
znamionowej ładowarki.  
3. Usiądź na krześle i ustaw urządzenie na podłodze tak, aby można było umieścić 
w nim stopy.  
4. Przy użyciu pilota, włącz urządzenie poprzez ustawienie poziomu masażu za 
pomocą przycisku MASAŻ i poziomu ogrzewania za pomocą przycisku 
TEMPERATURA. Dostępne są poniższe ustawienia dla masażu i temperatury: 
 
  

Symbole  
na pilocie Ustawienia masażu Symbole 

na pilocie 
Ustawienia 

temperatury 

 
Masaż wyłączony 

  
Temperatura 
wyłączona 

 Niski poziom wibracji 
 

Niska temperatura 

 
Wysoki poziom 

wibracji  
Wysoka temperatura 

 
 
 
5. Po zakończeniu użycia, wyłączyć urządzenie przestawiając przełączniki MASAŻ i 

TEMPERATURA na środkową pozycję, na symbol:  
6. Po zakończeniu użycia, odłącz ładowarkę z gniazda zasilania.  
 

4. 

5. 
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Uwagi! 
Wbudowany termostat gwarantuje utrzymanie temperatury na bezpiecznym 
poziomie.  
Nie należy korzystać z urządzenia dłużej niż 30 minut na raz. Dłuższy czas 
użytkowania może być szkodliwy dla organizmu.  
Urządzenie może się przegrzać, jeżeli jest używane przez dłuższy czas. Jeżeli 
urządzenie się przegrzeje, wyjąć zasilacz z gniazdka i zostawić je do ostygnięcia.  
 
 

VIII INSTRUKCJE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA, PRZECHOWYWANIA  
           I TRANSPORTU 
 
CZYSZCZENIE 
Podczas czyszczenia urządzenia, należy zwrócić uwagę na poniższe instrukcje: 
Przed czyszczeniem, wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego i zostawić urządzenie 
do całkowitego ostygnięcia. 
Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie i upewnić się, że woda nie dostaje się do 
urządzenia. 
Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej gąbki i delikatnego detergentu. Wytrzeć 
suchą szmatką. 
Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać żadnych silnych rozpuszczalników lub 
ściernych środków czyszczących, ponieważ może to spowodować uszkodzenie 
urządzenia. 
WAŻNE! Po czyszczeniu, pozostawić urządzenie do całkowitego wyschnięcia. Nie 
użytkować urządzenia, jeżeli jest wilgotne. 
 
 
Instrukcja czyszczenia pokrowca: 
 
 
Symbol Wyjaśnienie symbolu 

 
Prać ręcznie 

 
Nie prasować. Prasowanie może spowodować nieodwracalne 

zmiany 

 

Nie czyścić chemicznie 

 
Nie suszyć w suszarce bębnowej 

 

Przekreślony trójkąt oznacza, że wybielanie jest niedozwolone. 
Używaj tylko detergentów bez wybielacza 
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PRZECHOWYWANIE 
Przed schowaniem urządzenia, sprawdzić, czy urządzenie jest całkowicie czyste i 
suche. 
Urządzenie należy przechowywać w chłodnym, suchym i czystym miejscu. 
Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na urządzeniu! 
Przewód nie może być skręcony lub owinięty wokół urządzenia. 
Nigdy nie wieszać urządzenia za kabel zasilający. 
Nie przechowywać urządzenia w pobliżu materiałów palnych. 
Nie przechowywać urządzenia z ostrymi przedmiotami, które mogą przebić jego 
powłokę. 
 

TRANSPORT 
Nie należy narażać urządzenia na nadmierne wibracje i  wstrząsy podczas 
transportu. 
 
 
 

IX ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
 
Jeśli w trakcie użytkowania zostaną wykryte jakiekolwiek nieprawidłowości w pracy 
urządzenia, należy zapoznać się z poniższą tabelą w celu rozpoznania przyczyny  
i rozwiązania danego problemu.  
 

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie / 
wskazówka 

Urządzenie nie 
działa mimo 
podłączenia do 
gniazdka. 

Wtyczka została 
nieprawidłowo 
umieszczona w gniazdu. 

Należy poprawnie 
umieścić wtyczkę w 
gniazdku. 

Gniazdko jest uszkodzone. 

Należy sprawdzić czy 
gniazdko nie jest 
uszkodzone oraz 
podłączyć urządzenie do 
innego, sprawnego 
gniazdka. 

 

X GWARANCJA 

Produkt posiada 2 lata gwarancji. W wypadku usterki produkt należy zwrócić do 
sklepu, w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu 
zakupu. Produkt powinien być kompletny i w oryginalnym opakowaniu. 
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XI DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI 

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom dyrektywy 
kompatybilności elektromagnetycznej EMC i 
niskonapięciowej LVD , dlatego został na nie naniesiony 
znak CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja 
zgodności z normami europejskimi.  

 

XII WYJAŚNIENIE SYMBOLI 

 
Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem  
z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Polskie prawo zabrania pod karą 
grzywny łączenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz  
z innymi odpadami. 

Można zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska 
naturalnego i zdrowia ludzkiego, jakie mogłyby wyniknąć z niewłaściwego 
postępowania z odpadami powstałymi ze zużytego sprzętu elektronicznego, jeśli 
produkt zostanie zutylizowały w należyty sposób. 

 

Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi, z którą 
należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania. 

 
 

Znak towarowy "Zielony Punkt" umieszczony na opakowaniu oznacza, że 
importer wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie krajowego systemu 
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zgodnie z zasadami 
wynikającymi z przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych.  
Klasa ochronności II - w urządzeniach tej klasy ochronności bezpieczeństwo 
pod względem porażeniowym jest zapewnione przez zastosowanie 
odpowiedniej izolacji - podwójnej lub wzmocnionej - której zniszczenie jest 
bardzo mało prawdopodobne. 

Dla ładowarki 
W urządzeniach klasy III ochronę przeciwporażeniową zapewnia się przez 
zasilanie napięciem bardzo niskim (ELV) o wartości nieprzekraczającej 
dopuszczalnego napięcia dotykowego bezpiecznego (UL) dla danych warunków 
środowiskowych. Urządzenia tej klasy oznacza się odpowiednim symbolem  

Dla podgrzewacza 

Materiały z włókien celulozy, zdatne do recyklingu i biodegradowalne 
(kompostowalne): karton 
 

 
Symbol recyklingu składa się z trzech strzałek, które łącząc się tworzą trójkąt. 
Symbolizuje on, że opakowanie danego produktu nadaje się do ponownego 
przetworzenia i wytworzenia z nich innych przedmiotów. Strzałki maja swoje 
znaczenie. Oznaczają one : zużywasz, odnawiasz, używasz  
Jeśli produkt nie spełnia już dłużej Twoich oczekiwań lub okres jego 
użytkowania się zakończył, wówczas należy umieścić produkt i jego akcesoria 
we właściwym punkcie recyklingu. Wyrzucając opakowanie i plastikowe 
elementy, rób to w miejscach do tego przeznaczonych, mając na uwadze dobro 
środowiska.  

 

 



 

XIII WYPRODUKOWANO DLA 

JOINCO POLSKA Sp. z o.o. 

ul. Cybernetyki 9 

02-677 Warszawa, Polska 
 
www.joinco.pt 
 
Nr partii: 005/17 
 
Wyprodukowano w Chinach. 

http://www.joinco.pt/
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