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Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Przed użyciem prosimy 
o uważne przeczytanie instrukcji i zwrócenie większej uwagi na ele-
menty dotyczące bezpieczeństwa w celu prawidłowego działania 
i użytkowania. 
 
Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją, tak aby była przydatna.

BEZPIECZEŃSTWO 

Uwagi dotyczące sterowania
• Nie używaj mokrej ręki do obsługi pilota.
• Nie upuść pilota na podłogę ani do wody. 
• Nie kładź ciężkich przedmiotów na pilocie.

ADNOTACJE

Podczas masażu głowica masująca powinna znajdować się z dwóch 
stron szyi.. W przeciwnym razie może to spowodować ból.
Proszę nie spać podczas masażu.
Nie używaj tego produktu po spożyciu alkoholu lub pod czas snu.
Nie trzymaj koła masującego bezpośrednio w pobliżu dłoni, łokci, ko-
lan, piersi lub brzucha.
Nie przekraczaj 30 minut jednorazowo, gdy kontynuujesz masaż.

 
KIEDY NIE UŻYWAĆ PRODUKTU

W następujących przypadkach natychmiast zaprzestań korzystania 
z produktu. Zamknij przełącznik pilota i wyjmij wtyczkę lub gniazdko 
zapalniczki. 
Gdy na produkt lub pilot wyleje się woda lub inna ciecz. 
Któraś z części wewnętrznych zostanie uszkodzona, lub będzie wi-
doczna na zewnątrz.
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Podczas masażu nietypowe uczucie lub odczuwalny silny ból, opary, 
specyficzny zapach itp. 
Nagła przerwa w zasilaniu 
Nastąpiło spięcie

ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA

Montaż i konserwacja produktu.

Proszę nie rozbierać samodzielnie tego produktu. 
Nie dotykać wewnętrznych części tego produktu, aby uniknąć jakich-
kolwiek problemów. 
 
Te produkty mogą być konserwowane tylko przez profesjonalnego 
pracownika serwisu. Nie demontować urządzenia samodzielnie.

INFORMACJE O ZASILACZU I ŁADOWARCE 
 
Sprawdź, czy zasilacz jest zgodny z określonym napięciem, prądem 
i pasuje do wyjścia 

Podczas odłączania przewodu z gniazdka, należy trzymać za wtycz-
kę, nie za przewód.
Bezwzględny zakaz ciągnięcia za przewód.
Należy uważać, aby przewód nie został przygnieciony przez ciężkie 
przedmioty.
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NAZWA I FUNKCJE CZĘŚCI  

Wygląd i Budowa

PARAMETRY TECHNICZNE PRODUKTU

Nazwa produktu:   Wielofunkcyjna poduszka do masażu
Napięcie wejściowe DC: 12 V
Aln put Current:   1. 5- 2 .0 Moc: 20W 
Bezpieczny projekt:   [Q]
Zasilacz:    - - lit - +
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SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Podłącz wtyczkę do gniazda zapalniczki samochodowej lub zasilacz 
do gniazdka elektrycznego

Przyciskiem włączenia uruchomiamy poduszkę masująca, wciskając 
włącznik kolejny raz wybieramy tryb masażu. 
(porada: masowanie 10-15 minut / raz)

Wyłączenie urządzenia, przełączając na tryb środkowy, a następnie 
odłączyć od gniazda. 

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA I ROZWIĄZANIA

Zdarzenie Zjawisko Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie

1

Przy uruchomieniu 
wydobywa się 
dźwięk. Produkt 
sprawny.

Dźwięk tarcia między piłką 
do masażu a opakowaniem 
z tkaniny

Nie ma potrzeby 
usuwania problemu

2
Urządzenie nie 
działa lub zwo-
walnia

Produkt jest przegrzany i 
następuje ochronne auto-
matyczne wyłączenie się

Wyłączyć urządze-
nie na 30 minut do 
ponownego użycia

Wtyczka zasilania lub gniaz-
do zapalniczki nie są dobrze 
podłączone

Podłącz dobrze 
gniazdo

Ustawić tryb masażu  do 
pozycji środkowej

Wybrać inny tryb 
masażu

W przypadku zastosowania się do powyższego, nadal występuje pro-
blem, należy skontaktować się producentem i poprosić go o konser-
wację i naprawę.
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Thanks for you to select our product. Before use, please carefully 
read the manual and pay more attention to safety notice item in order 
to correctly operate and use.

Please take good care of the manual in convenience that you can 
query.

SAFETY ITEMS

Use Condition
Please don’t use in wet or dirty condition to prevent any troub le 
from happening Please don’ I use this product in room te mperature 
above than 40°C
Please don’t put the product outside room

Unfit people to use this product
If you have hte following state, before use, please consult doctor
Curer who is receiving the cure from doctor or who is feeling bad. 
Malignancy Patient
Pregnant Woman or Woman in menses Urgent ill ness Patient

Controller Notice Items
• Don’t use your wet hand to operate the controller 
• Don’t fall the controller to the floor or in water.
• Don’t put any heavy goods on controller

NOTICE

During massage, the massage head should be on both sides of the 
neck. Otherwise maybe it will result in ache.
Please don’t sleep when massaging.
Please don’t use this produce when drunken or bad.
Please don’t directly keep massage wheel near to hand, elbow parts, 
knee, breast or belly.
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Please don’t exceed 30 minutes once when continue to use the mas-
sage.
 

DISUSE PRODUCE CONDITION

When there is the following, please Immediately stop using the pro-
duct  Close Controller Switch and Plug out or smoke socket.
When water or other liquid is spilled on the product or the remote 
control. 
Some of the internal parts will be damaged or will be visible on the 
outside.
During massaging feel abnormal or have any severe ache.
During massage find any abnormal state such as fume, peculiar smell 
and etc. 
Suddenly power broken
Thunder occur

SAFETY ITEMS

Product Assemble &Maintenance.
Please don’t privately disassembly the pack ing of this product.
Do not touch the internal parts of this product to avoid any problems. 
This products can be maintained only by professional service worker. 
Do not disassemble the device yourself. .

ABOUT POWER ADAPTER &POWER CABLE

Please check whether power adapter accord with the specified volta-
ge, current and match with the output
When unplugging the power cord, grasp the plug, not the cord.
It is strictly forbidden to pull the cord.
Be careful that heavy objects do not pinch the cord. 
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INNER PART NAME & FUNCTIONS 

Appearance Construction

PRODUCT TECHNICAL PARAMETER

Product Name:  Multi-purpose massage pillow
DC Input Voltage:   12 V
Aln put Current:  1. 5- 2 .0 Rating Power:   20W 
Safe Design:  [Q]
Power Adapter:  - - lit - +
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USE METHOD

Plu1gcontroller into the  socket of smoke source(ln  car use ) or plug 
the power adapter in the power socket.

Dial direction switch key, massage pillow enter into massaging state
(Advise: Massaging 10-15 minutes /once).

Turn off the device by switching to the middle mode, then disconnect 
from the socket. 

FAQ & SOLUTION

Sequence Phenomenon Possible Reason Solution

1

In opera ting app 
ear „xiux iu dad a’ 
sound. Product in 
working order.

Or the frictional sound 
between massage  ball and 
fabric packing

No need any 
disposal

2 Open to fail

Product is too hot to 
protect

Close the product 
for 30 minutes to 
use it again

Power Plug or Smoke so-
urce socket is not plugged 
welI

Plug the socket 
well

Direction Switch dial to 
middle position

Direction toward 
left or right

If dispose the above, still there is any abnormal situat1ion please con-
tact with manufacturer and request them to maintain and repair.
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KARTA GWARANCYJNA PODUSZKI MASUJĄCEJ 
ORO-PILLOW
LOT: 07/2021

1. Producent udziela gwarancji na prawidłową pracę poduszki masu-
jącej na okres 24 miesięcy od daty jego nabycia.

2. Wady lub usterki ujawnione w okresie trwania gwarancji usuwa-
my bezpłatnie w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. W szcze-
gólnych przypadkach termin może zostać wydłużony.

3. Nabywcy przysługuje prawo wymiany urządzenia w przypadku, 
gdy nastąpi trzykrotne uszkodzenie tego samego elementu lub ze-
społu. W przypadku wymiany, okres gwarancji dla nowego przy-
rządu liczy się od daty jego wymiany.

4. Gwarancją nie są objęte i powodują jej unieważnienie, uszkodze-
nia poduszki masującej powstałe w wyniku: niewłaściwego lub 
niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji, samowolne-
go dokonywania napraw; oraz wszelkie uszkodzenia mechaniczne 
i powstałe wskutek wycieku z zużytych baterii, które nie podlega-
ją gwarancji.

5. Karta gwarancyjna opatrzona pieczęcią producent i punktu sprze-
daży oraz datą sprzedaży i podpisem sprzedawcy, we wszystkich 
miejscach do tego celu przeznaczonych, stanowi podstawę do re-
alizacji uprawnień gwarancyjnych.

Pieczęć punktu sprzedaży, data, podpis:

BIURO SERWISOWE: ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa 
e-mail: serwis@oromed.pl • tel. kom.: 798 988 588

0197
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