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Saugumo instrukcijos KONTRAINDIKACIJOS
PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTIS MASAŽINIU KRĖSLU BŪTINAI PERSKAITYKITE 
NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJĄ. IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

• Masažinis krėslas atitinka pripažintus techninius principus ir naujausius saugos reikalavimus.
• Masažinis krėslas turi šildomą paviršių. Asmenys, jautrūs šilumai, turi būti atsargūs (IEC 60335-2-32).
• Masažinis krėslas nereikalauja jokios priežiūros. Esant reikalui, masažinis krėslas gali būti 

remontuojamas tik įgaliotų asmenų. 
• Negalima masažinio krėslo naudoti netinkamai ir dėl saugumo sumetimo jį leisti remontuoti 

neįgaliotiems asmenims. Tokiais atvejais prarandama masažinio krėslo garantija.
• Norėdami išvengti sužalojimų, niekada nekiškite pirštų tarp masažinių rutuliukų.
• Niekada nelieskite maitinimo laido šlapiomis ar drėgnomis rankomis.
• Saugokite masažinį krėslą nuo vandens, aukštos temperatūros ir tiesioginių saulės spindulių.
• Nesinaudokite masažiniu krėslu drėgnoje patalpoje (pvz, vonios kambaryje).
• Nesinaudokite masažiniu krėslu, kur yra nepakankamai vietos arba patalpa prastai vėdinama.
• Kad išvengtumėte trumpo sujungimo pavojaus, masažinio krėslo maitinimo laidą ištraukite iš 

elektros tinklo, jei juo nesinaudojate ilgesnį laiką.
• Nesinaudokite masažiniu krėslu, jei pažeistas maitinimo laidas, maitinimo laido kištukas arba jei     
elektros rozetė yra laisva (klibanti). 
• Jei maitinimo laidas ar maitinimo laido kištukas yra pažeisti, juos pakeisti gali tik gamintojo įgalioti 

asmenys.
• Gedimo atveju, nedelsiant ištraukite maitinimo laidą iš elektros tinklo.
• Gamintojas ir pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl netinkamo naudojimo.
• Nesinaudokite masažiniu krėslu ilgiau, nei 30 minučių, kad išvengtumėte per didelio raumenų bei 

nervų suspaudimo.
• Niekada nenaudokite smailių bei aštrių daiktų, kad nesugadintumėte masažinio krėslo.

• Labai svarbu, kad maitinimo laido kištukas tilptų į elektros tinklo rozetę, priešingu atveju kyla trumpo 
sujungimo ar gaisro rizika.

• Valydami masažinį krėslą ar iškart po naudojimosi juo ištraukite maitinimo laidą iš elektros tinklo.
• Masažinio krėslo valymo ir priežiūros negalima patikėti vaikams iki 14 metų amžiaus.
• Jei naudojimosi metu netikėtai dingsta elektra, nedelsiant nustatykite jungiklį į OFF poziciją ir 

ištraukite maitinimo laidą iš elektros tinklo.
• Nesinaudokite masažiniu krėslu , jei maitinimo laidas yra pažeistas ar šlapias.
• Vaikai iki 14 metų amžiaus, neįgalieji ar silpni asmenys negali naudotis masažiniu krėslu be 

priežiūros.
• Nesinaudokite masažiniu krėslu, jei esate ką tik pavalgę ar apsvaigę nuo alkoholio.
• Masažinį krėslą naudokite tik kaip nurodyta naudojimosi instrukcijoje.
• Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus.
• Nestovėkite ir nesėdėkite ant masažinio krėslo pakojo.
• Nesisėskite ant masažinio krėslo porankių ar atlošo.
• Saugokite, kad į masažinį krėslą nepakliūtų svetimkūnių, taip pat reguliariai jį valykite.
• Netempkite masažinio krėslo paėmę už jo maitinimo laido. 
• Kai reguliuojate pakojo ar atlošo pozicijas, įsitikinkite, kad po jais nėra mažų vaikų ar naminių 

gyvūnų.
• Masažinis krėslas skirtas tik namų naudojimui.
•Jei pažeistas maitinimo laidas, nedelsiant iš pardavėjo įsigykite naują maitinimo laidą.

Jei nesate tikras, ar galite naudotis masažiniu krėslu, pasikonsultuokite su
savo gydytoju.
*Masažas nerekomenduojamas: nėštumo metu, esant naujoms traumoms, trombotiniams
susirgimams, patinimams ar uždegimams, taip pat sergant vėžiu. Esant sveikatos 
sutrikimams, būtina pasikonsultuoti su savo gydytoju.
*Masažinis krėslas nėra skirtas naudoti mažesnių jutiminių ar psichinių gebėjimų asmeniui
(įskaitant vaikus) arba asmeniui, stokojančiam patirties bei žinių, nebent jis tai darytų
prižiūrimas už jų saugumą atsakingo asmens arba jo išmokytas.
*Kad išvengtumėte sveikatos sutrikimų, jums reikia pasikonsultuoti su savo gydytoju, jei:
-Reikalingas poilsis
-Gydotės medikamentais
-Turite nugaros problemų
-Turite širdies stimuliatorių
*Jei naudojimosi masažiniu krėslu metu jaučiate skausmą ar netyčia susižalojote, nedelsiant
sustabdykite masažo seansą.
*Nemasažuokite paraudusių, patinusių ar uždegiminių odos plotų.
*Masažinis krėslas nėra medicininės paskirties prietaisas, juo negali būti pakeičiami 
specialistų rekomenduojami gydymo būdai.
*Masažiniu krėslu patartina naudotis ne ilgiau, nei 30 minučių per dieną. Atskiras kūno dalis
patartina masažuoti ne ilgiau, nei 15 minučių, priešingu atveju galima sulaukti šalutinio
poveikio.
*Masažinis krėslas netinka naudotis vaikams iki 14 metų.
*Būkite tikri, kad vaikai nežaidžia su masažiniu krėslu.

Kontraindikacijos “BRAINTRONICS”
*Psichozė (pvz, šizofrenija, bipolinis sutrikimas, endogeninė depresija)
*Asmenybės sutrikimai
*Epilepsija ir panašūs traukuliai
*Širdies ligos
*Centrinės nervų sistemos ligos
*Trombozė
*Buvęs širdies priepuolis ar insultas
*Psichikos negalios
*Priklausomybė nuo alkoholio ir narkotikų
*Reguliariai vartojami psichotropiniai vaistai
*Nėštumas

PASTABA: Dėl etinių ir teisinių priežasčių Braintronics neturėtų būti naudojamas vaikų ir
paauglių be aiškaus jų teisinio atstovo leidimo ir žmonėms, jei tai nesuderinama su jų religijos
nuostatomis.



22

M
A

S
A

Ž
IN

IS
 K

R
Ė

S
L

A
S

Masažinis krėslas

13. Atlošas

14. Valdymo pultas

15. Mob. telefono dėklas

16. Valdymo pulto dėklas

17. Elektroninės dalies dangtis

18. Ratukai

19. Maitinimo laidas 

20. Maitinimo laido kištukas

21. Saugiklis

22. Įjungimo/išjungimo mygtukas

23. Valdymo pulto kištukas 

1. Pagalvė 

2. Šoninės oro  pagalvės 

3.  Valdymo pultelis

4. Oro pagalvės rankoms
     
5. Sėdimoji dalis  

6. Oro pagalvės  

blauzdoms  

7. Oro pagalvės pėdoms

 8. Pakojis  

9. Atlošas

10. Dekoracija 

11. Šoninė dalis

12. Šoninė uždanga
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Valdymo pultas

Valdymo pultelis

1

2
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1. Įjungimo/išjungimo mygtukas

2. Meniu

3. Automatinės programos

4. Rankiniai nustatymai

5. Pakojo reguliavimas aukštyn/žemyn

6. Nesvarumo būsena

7. Pauzė

8. Nugara

9. Papildomi nustatymai

10. Atlošo reguliavimas

Įjungimo/išjungimo 
mygtukas

Automatinės programos
Atlošo 

reguliavimas

Atlošo ir pakojo 
reguliavimasNesvarumo būsena

USB jungtis
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3 lygių atpalaiduojantis 
masažas

Spaudymo ir bilsnojimo masažų
kombinacija. 3 pasirenkami 
greičio nustatymai.

3 pasirenkami greičio ir 
pločio nustatymai

Shiatsu masažas. 3 
pasirenkami greičio ir pločio 
nustatymai

.
Bilsnojimo masažas. 3 
pasirenkami greičio ir pločio 
nustatymai

Sustabdomas masažas

 Visų funkcijų ir programų apžvalga

Akyvios visos oro pagalvės ir padų masažiniai rutuliukai

Nuovargį mažinantis masažas. Puikiai tinka nugaros 
ir kojų atpalaidavimui

Tikslinis ir stimuliuojantis tempimas gerai savijautai

Viršutinės kūno dalies masažas (kaklas, pečiai)

Apatinės kūno dalies masažas (nugara, liemuo)

Gilus, mažinantis skausmą akupunktūrinių taškų 
masažas

Atpalaiduojantis masažas geresnei savijautai

Valdymo pultas
V

A
L

D
Y
M

O
 P

U
L

T
A

S

Auto Program

Manual Function

Massage Mode

Yoga

Massage Area

Knead OFF

Knead & Flap OFF

Flap OFF

Shiatsu OFF

Knock OFF

Demo

Massage Mode

Stop

Ease ache

More

Relax

Air

Fatigue Recover

Neck | Shoulder

Full Air

Back & Waist

– Main Menu –

– Main Menu –

Auto Program

Auto Program

Adjustment

Adjustment

Customise

Customise

System Setting

System Setting

Information

Information

Manual Function

Manual Function

3 zonų oro pagalvės
(viso kūno, rankų, kojų)

Infraraudonųjų spindulių
šilldyttuvui įkaisti reikia 
maždaug 5 minučių 

Valdymo pultas
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Manual Function

Manual Function

Manual Function

Air

More

Įj/išj. pėdų masažą

O2 jonizatorius
Masažo metu mėgaukitės 
aplink jus išvalytu oru.

• Taškinis masažas
• Dalinis pasirinktos kūno vietos masažas
• Viršutinės kūno dalies masažas
• Dalinis viršutinės kūno dalies masažas
• Dalinis apatinės kūno dalies masažas
• Jei nepasirinktas joks masažas, gali būti 

aktyvuojamas rutulinis masažas

Massage Area

Massage Area

Massage Area

Air OFF

Back Heating

Massage Mode

Massage Mode

Massage Mode

More

More

More

Arms Air

Anion Function

Feet Air

Air

Air

Air

Full Air

Foot Roller

– Main Menu –

– Main Menu –

– Main Menu –

Auto Program

Auto Program

Auto Program

Adjustment

Adjustment

Adjustment

Customise

Customise

Customise

System Setting

System Setting

System Setting

Information

Information

Information

Manual Function

Manual Function

Manual Function
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Išsaugotos masažo 
programos M1 & M2

Valdymo pultas
V

A
LD

Y
M

O
PU

LT
A

S

3 pasirenkami greičio lygiai

Masažinio ploto vieta

3 pasirenkami pločio lygiai

3 masažinių oro pagalvių intensyvumo lygiai

3 pėdų masažo intensyvumo lygiai

Adjustment

Customise

System Setting

Language English

Memory 1 & 2

Time Setting Laiko nustatymas 5 
minučių intervalais. 
Maks - 30 min

Speed

More

Massage area

Width

Intensity

Feet

– Main Menu –

– Main Menu –

– Main Menu –

Auto Program

Auto Program

Auto Program

Adjustment

Adjustment

Adjustment

Customise

Customise

Customise

System Setting

System Setting

System Setting

Information

Information

Information

Manual Function

Manual Function

Manual Function

Language

Lock Screen

Back Light German

French

Spanish

Russian

Polish

Valdymo pultas

V
A

LD
Y

M
O

PU
LT

A
S

System Setting

Information

Masažinio krėslo serijos numeris

Ekrano užrakinimas
Nustatymai

• 15 sek
• 30 sek
• 1 min
• 2 min
• 3 min
• Niekada

– Main Menu –

– Main Menu –

Auto Program

Auto Program

Adjustment

Adjustment

Customise

Customise

System Setting

System Setting

Information

Information

Manual Function

Manual Function

Language

Serial No.

Lock Screen

Back Light
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1. PAPILDOMŲ DALIŲ TVIRTINIMAS

a) suraskite jungtį su oro šlangutėmis, kurios yra šalia sėdimosios dalies (pav. 1).

b) sujunkite oro šlangutes pagal jų spalvą (pav. 2, 3).

pav. 1 pav. 2

c) sujungę oro šlangutes, jungtį įstatykite po apsaugine medžiaga po sėdimąja 
dalimi. Įsitikinkite, kad šlangutės nesulenktos (pav. 4).

pav. 3 pav. 4

d) Uždėkite šoninės dalies galą taip, kad jis sutaptų su ant sėdynės esančiomis
angomis, ir pritvirtinkite jį dviem varžtais, kurie yra komplektacijoje (pav. 5).

e) Įstatykite dekoratyvines dalis į angas virš varžtų. Jos yra kairės ir dešinės pusės
(pav. 6)

pav. 5 pav. 6

Dabar abi šonines dalis pritvirtinkite prie sėdimosios dalies priekio. Tam reikalingi du
varžtai iš abiejų pusių. Šoninės dalies tvirtinimo laikiklį su dviem skylutėmis įstatykite į
sėdimosios dalies priekį, ir tvirtai priveržkite varžtus. Prieš priverždami varžtus,
įsitikinkite, kad šoninėje dalyje esantis kabliukas yra pritvirtintas prie sėdimosios dalies
jungties (pav. 7, 8, 9).

pav. 7 pav. 8

pav. 9

Tuos pačius veiksmus atlikite kitoje pusėje.

2. PAKOJO TVIRTINIMAS

a) pasukite sukamąjį veleną prie fiksuotos ašies. Įsitikinkite, kad išpjovos atitinka (pav.1).

b) kai išpjovos sulygiuotos ir atitinka, sujunkite dalis (pav. 2).  

Bac k St retc h

H0

H1

H2

H3

H4

pav. 1

  

Bac k St retc h

H0

H1

H2

H3

H4

pav. 2

Surinkimas Surinkimas
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c) pritvirtinkite pakojo dalis, kaip parodyta (pav. 3).

d) surinkimas baigtas (pav. 4)

  

Bac k St retc h

H0

H1

H2

H3

H4

pav. 3

  

Bac k St retc h

H0

H1

H2

H3

H4

pav. 4

PASTABA

• Kad nesusižeistumėte ir nesugadintumėte masažinio krėslo, masažo metu rankomis,
nekilnokite ir nespauskite žemyn pakojo. (pav.1)

• Kad būtų patogu sėdėti, įsitikinkite, kad masažinis mechanizmas nėra sustojęs
   sėdimojoje dalyje. (pav. 2)

pav. 1 pav. 2

3 - GALVOS IR ATLOŠO PAGALVĖLĖS

Pritvirtinkite atlošo pagalvėlę su užtrauktuku, kaip parodyta (pav.1). Galvos pagalvėlę
galite pritvirtinti velcro juostele (pav.2). Jei atlošo pagalvėlę reikia nuvalyti, nuimkite ją
atitraukę užtrauktuką. Nerekomenduojama naudotis masažiniu krėslu be atlošo ir
galvos pagalvėlių.

Užtrauktukas Velcro juostelė

pav. 1 pav. 2

Surinkimas
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Surinkimas
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4 - GRINDŲ APSAUGA

Kad nesubraižytumėte grindų dėl didelės masažinio krėslo masės, rekomenduojama 
po juo patiesti kilimėlį ar kitą dangą.

PASTABA

Jei grindų danga lengvai išbraižoma, masažinis krėslas neturėtų būti judinamas, bet 
pernešamas mažiausiai 2 asmenų, paėmus masažinį fotelį už atlošo ir pakėlus pakojį.

  

Bac k St retc h

H0

H1

H2

H3

H4
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Surinkimas

6 - MASAŽO PABAIGA

a) Aktyvavus įjungimo/išjungimo mygtuką, visos masažinio krėslo funkcijos sustoja,
atlošas ir pakojis sugrįžta į savo pradinę padėtį. 

b) Pasinaudoję masažiniu krėslu ištraukite maitinimo laidą iš elektros tinklo.

Jungiklis ir elektros tiekimas

  

Bac k St retc h

H0

H1

H2

H3

H4

Pajungimas

7 - Ž Ė Ū77 -- MASAŽŽINIO KRĖĖSLO PERSTŪŪMIMAS

Įsitikinkite, kad ant grindų nėra masažinio krėslo laidų. Palenkite masažinį krėslą už
atlošo reikiamu kampu (kad svorio centras būtų ant masažinio krėslo ratukų) ir
stumkite masažinį krėslą pirmyn arba atgal. Pastatę masažinį krėslą į norimą vietą,
palengva jį nuleiskite.

PASTABA

Masažinio krėslo perstūmimo metu, išjunkite masažinį krėslą iš elektros tinklo ir
būtinai ištraukite iš lizdų maitimo laidą bei valdymo pulto laidą.
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Ypatybės
SHIATSU                                                                                                                       

Shiatsu (spaudžiant pirštais) yra masažo forma, atsiradusi Japonijoje. Masažo technika

susideda iš švelnių, ritmiškų ir toli siekiančių judesių bei pasukimų. Ši masažo rūšis 

stimuliuoja atskiras kūno vietas bei mobilizuoja raumenis.

2D MASAŽAS                                                                                                             

Masažinis krėslas aprūpintas sumaniu 2D masažiniu mechanizmu. Jis suteikia galimybę

išmatuoti nugarą ir nustatyti tikslesnę stuburo dalių padėtį.

MASAŽAS SPAUDANT                                                                                                     

Oda ir raumenys yra arba tvirtai suspaudžiami ir masažuojami tarp nykščio ir rodomojo

piršto, arba abejomis rankomis. Ši masažo technika yra naudojama sumažinti įtampai.

PLEKŠNOJIMAS

Aktyvinama raumenų veikla ir tempiamos sausgyslės švelniai bilsnojant sulenktu delnu.

Taip pat sumažinama įtampa.

BILSNOJIMAS

Šis masažas atliekamas plaštakų kraštais, delnais arba kumščiais. Jis pagerina kraujo

cirkuliaciją ir atpalaiduoja įtemptus raumenis. Jei yra bilsnojama plaučių aukštyje, tai 

tokiu būdu galima pašalinti prie plaučių prilipusias gleives.

SPAUDYMAS IR PLEKŠNOJIMAS

Spaudymo ir plekšnojimo masažų kombinacija.

RUTULINIS NUGAROS TEMPIMAS

Tikslinis nugaros tempimo masažas aktyvina visą kūną ir turi raminantį poveikį.

RUTULINIS MASAŽAS

Rutulinis masažas yra malonus raumenų įtampos keitimas į atsipalaidavimą. Ši 

technika dažnai naudojama masažo pabaigoje, kad raumenys atsipalaiduotų.
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Ypatybės
INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ ŠILDYMAS

Dėl skvarbios infraraudonųjų spindulių šilumos išsiplečia kraujagyslės, gerėja kraujotaka, 

mažėja raumenų tonusas. Šiluma daro didelį teigiamą poveikį nervinėms ląstelėms, kurios

atsakingos už skausmo signalų perdavimą į smegenis.

GUA SHA

Švelniu paspaudimu aktyvinama paviršinių kraujagyslių veikla. Gua sha dažnai

atliekama su akupresūra, kad būtų sumažinamas skausmas.

ORO PAGALVIŲ MASAŽAS

Išsipučiančios ir išsileidžiančios oro pagalvės labai naudingos blauzdoms ir pėdoms.

BLUETOOTH 
Belaidis duomenų perdavimas.

brainwave 
stimulation system

BRAINTRONICS

Braintronics technologija sinchronizuoja smegenų bangas audio stimuliacijos pagalba.

Braintronics kombinacija su specialia masažo programa padės pavargusiam kūnui ir protui

atsipalaiduoti.

L-FORMA

Galite tikėtis viso kūno masažo nuo kaklo iki sėdmenų.

S-LINE 

Automatinė programa, masažuojati visą nugarą bei sėdmenis. S formos mechanizmas yra

anatomiškai pritaikytas prie žmogaus stuburo formos. Tokiu būdu, visi raumenys, esantys

greta stuburo, yra puikiai masažuojami.
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Ypatybės
MAŽAI VIETOS

Masažiniam krėslui judant į priekį ir verčiantis į horizontalią padėtį reikia mažo atstumo 

nuo sienos. Kompaktiška ir labai patogu!

ZERO GRAVITY 

Tarsi kosmonautas išbandykite “nesvarumo būseną”. Masažo metu, esant
horizontalioje padėtyje jūsų galva bus žemiau kojų lygio.

AUTOMATINĖS MASAŽO PROGRAMOS 

Automatinės programos su plačiu masažo rūšių pasirinkimu skirtos visam kūnui. 

Papildomai galima šildymo funkcija.

ATMINTIS

Išmanios atminties funkcijos dėka, masažinis krėslas “prisimins” jūsų mėgstamiausią

masažo programą ir pradės ją be papildomo skenavimo. M1 /M2 mygtukų pagalba 

galima išsaugoti 2 programas.

NUGAROS PLOTAS

Individualus nugaros masažinio ploto pasirinkimas.

REGULIUOJAMAS PAKOJIS

Esant reikalui, pakojis gali būti prailgintas iki 15 cm.

GREITAS VALDYMAS

Pagrindinių funkcijų pultelis, esantis porankyje, užtikrina lengvą ir paprastą 

masažinio krėslo valdymą.

REGULIUOJAMA PAGALVĖLĖ

Esant reikalui, gali būti tvirtinama dviguba pagalvėlė, kad masažas būtų švelnesnis.
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ATLOŠO IR PAKOJO POZICIJOS

Reguliuojamos atlošo ir pakojo pozicijos leis masažiniame krėsle visada jaustis patogiai.

ŽMOGAUS RANKŲ POJŪTIS

Ypatingos formos masažinės galvutės suteikia žmogaus rankų pojūtį. Maksimalus tempimas yra 

6,5 cm, o maksimalus tempimo kampas yra 45 laipsniai, todėl masažinis mechanizmas veikia 

labai efektyviai.

REGULIUOJAMAS PEČIŲ MASAŽAS

Masažinės galvutės gali būti reguliuojamos aukštyn arba žemyn pečių srityje.

ORO PAGALVĖS 

Oro pagalvių intensyvumas gali būti reguliuojamas.

ORO PAGALVIŲ ZONOS

3 oro pagalvių režimai (viso kūno, rankų ir kojų / apatinės kūno dalies).

TAŠKINIS MASAŽAS

Galimybė sustabdyti masažines galvutes konkrečiai pasirinktos vietos masažui.

GREITIS

Masažo greitis gali būti reguliuojamas.

MASAŽO PLOTIS

Atstumas tarp masažinių galvučių gali būti reguliuojamas (siauras, vidutinis ir platus).

Ypatybės
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MUZIKA

Malonus atsipalaidavimas su muzika.

AKUPRESŪROS TAŠKAI

Masažuojami kulkšnių ir blauzdų akupresūriniai taškai.

O2 JONIZATORIUS

Šios funkcijos dėka, masažo metu kvėpuosite švariu ir išvalytu oru.

USB
USB JUNGTIS

Kol masažuojatės, USB jungties pagalba galite įkrauti savo mobilų telefoną ar kitą prietaisą.

Ypatybės
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ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

Atitinka ES standartus EMC 2014/30/EU and LVD 2014/35/EU..
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CASADA GARANTIJOS PAŽYMĖJIMAS 

  Tinkamai naudojant, gaminiui suteikiama .................metų eksploatavimo garantija.

PIRKĖJAS (-A): ....................................................................................................

DATA: ....................................................................................................................

SERIJOS NR: ....................................................................................................................

PARDAVĖJAS: .................................................................................................................
(vardas, pavardė, parašas)

Garantija neapima:
• žalos dėl netinkamo eksploatavimo;
• žalos, padarytos naminių gyvūnų;
• žalos dėl netinkamo prijungimo prie elektros tinklo ir perteklinių tinklo įtampos
svyravimų;
• susidėvinčių detalių ir lūžtančių detalių iš plastiko;
• kliento arba trečiųjų asmenų veiksmų, kuriems atlikti gamintojas nesuteikė leidimo.
Laikykitės eksploatavimo instrukcijoje pateiktų nurodymų!

VILNIUJE:
UAB VAIKIS
Kaimelio g. 13
Mob: +370-640-83271 El.paštas: vilnius@vaikis.eu

ŠIAULIUOSE:
UAB VAIKIS
Vytauto g. 122 (3 aukštas) Mob: +370-630-05798 @vaikis.eu
www.vaikis.eu

GARANTIJOS PAŽYMĖJIMAS
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TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA

Laikymas / Priežiūra
• Jei nesinaudojate masažiniu krėslu ilgesnį laiką, ištraukite maitinimo laidą iš elektros tinklo. 

Laikykite masažinį krėslą sausoje patalpoje.

• Nelaikykite prietaiso karštoje patalpoje, ypač prie atviros ugnies. Venkite tiesioginių saulės 
spindulių.

• Naudokite tik dirbtinei odai skirtas valymo priemones. Jokiu būdu nenaudokite valymui alkoholio, 
tirpiklių ir benzino.

• Jei masažinis krėslas pastatytas ant nelygaus paviršiaus, nestumkite jo, o pakelkite, norėdami  
perstatyti.

Sprendimas

• Tai normalus masažinio krėslo veikimo garsas.

• Įsitikinkite, kad maitinimo laidas tinkamai įstatytas ir
įjungtas į elektros tinklą. Patikrinkite valdymo pulto
laidą.

• Pasibaigus masažo seansui, masažinis krėslas
išsijungia savaime. Masažinis krėslas turi integruotą 
funkciją išsijungti pats, jei per daug pakyla jo darbinė
temperatūra. tokiu atveju leiskite jam atvėsti 30-50
min, ištraukite maitinimo laidą iš elektros tinklo.

• Įsitikinkite, kad išmaniajame prietaise instaliuota
Braintronics programa ir aktyvuota paskyra.
Patikrinkite Bluetooth sąsają tarp išmaniojo prietaiso
ir masažinio krėslo.

Problema

• Naudojimosi metu girdimas variklio garsas.

• Tinkamai neveikia valdymo pultas.

• Masažinis krėslas nustoja veikęs.

• Nepasileidžia Braintronics programa.

TECHNINIAI DUOMENYS

Vertikalūs išmatavimai          81 x 119 x 147 cm. 
Horizontalūs išmatavimai      81 x 92 x 176 cm 
Svoris 96 kg
Įtampa                                  220-240V ~ 50/60Hz 
Galingumas  150 W
Veikimo laikas 20 min.
Braintronics 21 min. 
Sertifikatai
   




