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

                       •  Masažinis krėslas atitinka pripažintus techninius principus ir naujausius saugos reikalavimus.
•  Masažinis krėslas nereikalauja jokios priežiūros. Esant reikalui, masažinis krėslas gali būti remontuojamas 

tik įgaliotų asmenų.
•  Negalima masažinio krėslo naudoti netinkamai ir dėl saugumo sumetimų jį leisti remontuoti neįgalio-

tiems 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 elektros 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.
•  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, 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 taip 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.
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KONTRAINDIKACIJOS
Jei nesate tikras, ar galite naudotis masažiniu krėslu, pasikonsultuokite su savo gydytoju.

•   Masažas nerekomenduojamas: nėštumo metu, esant naujoms traumoms, trombotiniams susirgimams,
patinimams ir uždegimams, taip pat sergant vėžiu. Esant sveikatos sutrikimams, būtina 
pasikonsultuoti su savo gydytoju.

 

• 

 

Masažinis krėslas nėra skirtas naudoti mažesnių žinių, 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 nadojimosi 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 
rekomenduoti 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 12 metų. 

• Būkite tikri, kad vaikai nežaidžia su masažiniu krėslu.
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SURINKIMAS
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Oro žarnų sujungimas

Įstatykite šonines dalis
 į tvirtinimo bėgelius

Tvirtinimo bėgeliai
Fiksuojančio 
varžto vieta

putų polistirolas

įpakavimo dėžė

I. ATIDARYMAS, PRIEDŲ IŠPAKAVIMAS

1. Nuimkite nuo dėžės lipnią tvirtinimo juostą ir nukelkite įpakavimo dėžę

2. Nuimkite dėžę bei ištraukite putų polistirolą iš abiejų masažinio krėslo pusių. 

3. Išimkite masažinio krėslo priedų dėžę.

4. Masažinio krėslo priedų dėžėje yra: naudojimosi instrukcija, maitinimo laidas, Philips atsuktuvas, 
valdymo pultas, 2 šoninės dalys, 2 oro pagalvės pečiams, Allen raktas, varžtai.

 

 

 

II. ŠONINIŲ DALIŲ PRITVIRTINIMAS

-

1. Atidarykite dėžę su šoninėmis dalimis, jas išimkite.

2. Pirmiausia sujunkite šoninėje dalyje esančias oro žarnas su oro žarnomis, esančiomis sėdimosios 
dalies šone. Įsitikinkite, kad jos gerai sujungtos. Sujunkite kitoje pusėje esančias oro žarnas tokiu pat 
būdu.

3. Įstatykite šoninę dalį su dvejomis angomis į apačioje esančius tvirtinimo bėgelius. Šoninės dalies 
vidinėje pusėje yra dvi mažos skylutės su užtrauktuku kiekvienoje pusėje. Pritvirtinkite šonines dalis 
naudodami varžtus bei Allen raktą, kurie yra masažinio krėslo komplektacijoje. 



5

III. ŠONINIŲ ORO PAGALVIŲ SURINKIMAS 

1. Paimkite šoninę oro pagalvę, atitraukite užtrauktuką. Kitoje pagalvės pusėje yra 2 pozicionavimo 
varžtai. Įstatykite šoninę oro pagalvę į dvi skylutes, kurios yra matomos iš kitos pusės.

2. Pritvirtinkite šoninę oro pagalvę su 3 Philips varžtais.

3. Sujunkite šoninės pagalvės oro žarną su oro žarna, esančia atloše.

4. Patikrinkite, ar šoninė oro pagalvė gerai pritvirtinta, ar oro žarnos tinkamai sujungtos. Užtraukite 
užtrauktuką. 

5. Atlikite tuos pačius veiksmus, tvirtindami šoninę oro pagalvę ir kitoje pusėje.

  

  

  

  

IV. PATIKRINKITE VISĄ MASAŽINĮ KRĖSLĄ,  PALYGINKITE JO UŽVALKALĄ.

 
V. MASAŽINIO KRĖSLO PASTATYMAS

1.  Išimkite galutinai masažinį krėslą iš įpakavimo dėžės ir pastatykite 
tinkamoje vietoje.

2.  Kai statote masažinį krėslą, atstumas tarp galvos atlošo ir sienos turi būti 
5-10 cm, o atstumas tarp kojų dalies ir sienos turi būti ne mažiau 50 cm.

 

VI. MASAŽINIO KRĖSLO PASTŪMIMAS 

1.  Laikykite masažinį krėslą abejomis rankomis, palenkę 45° kaip parodyta 
paveikslėlyje. Pastumkite masažinį krėslą į pageidaujamą vietą pirmyn ar atgal 
ant jame esančių ratukų.

 
 
 

Pastaba:

  

• Nestumdykite masažinio krėslo, jei jame kas nors sėdi.

• Nestumdykite masažinio krėslo be reikalo, kad nesubraižytumėte grindų 
  dangos.

• Stumdami masažinį krėslą laikykite jį tvirtai, kad jis neapvirstų.
 

 

VII. MUZIKOS FUNKCIJA

•  Norėdami klausytis mėgstamos muzikos, sujunkite muzikos šaltinį su 
masažiniame krėsle esančiu integruotu laidu.

SURINKIMAS

SU
RI

N
KI

M
A

S

5 – 10 cm

Paruošta

Pozicionavimo 
varžtas

 Pozicionavimo varžto 
skylutė

 Philips 
varžtas

 

Philips atsuktuvas Oro žarnos 
oro pagalvėms
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Masažinis krėslas 
(galinė dalis)

 

Valdymo pulto jungtis

 
Pagrindinis jungiklis  

 

Saugiklis  
 

Maitinimo laido jungtis

Jungtis muzikai

Garsiakalbiai
Pagalvė

Valdymo pultas

Ratukai Pakojis

Šoninė oro 
pagalvė

Nugaros pagalvė

Oro pagalvės rankoms
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Patikrinkite maitinimo laidą. Sujunkite maitinimo 
laidą su masažiniu krėslu (A), tada įjunkite rozetę į 
elektros tinklą. Įjunkite masažinį krėslą, jungiklio 
pozicija "I" (B)

LAIKYMAS / PRIEŽIŪRA
Jūs galite užtikrinti masažinio krėslo Hilton II tarnavimo laiką, tinkamai jį laikydami bei prižiūrėdami.

1. Rekomenduojama masažinį krėslą laikyti sausoje ir švarioje patalpoje.
2. Šalia masažinio krėslo nelaikykite skysčių.
3. Masažinį krėslą valykite.
4. Jei nesinaudojate masažiniu krėslu, išjunkite maitinimo laidą iš elektros tinklo.
5. Nestatykite masažinio krėslo šalia radiatorių ar šalia atviros  liepsnos, taip pat reikia vengti tiesioginių 
saulės spindulių.
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VALDYMO PULTAS
VA

LD
YM

O
 P

U
LT

A
S

 1  –  Įjungimo / išjungimo mygtukas

 2 – Zero Gravity funkcija

 3 – Automatinės programos (giliųjų 
audinių, tempimo, atpalaidavimo, 
regeneravimo) 

 
 

 4 – Joga

 5 – S-Line

 6 –  Šildymo funkcija. 
Galima įjungti/išjungti
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–

 
Spaudimo taškų reguliavimas

 
8

 
– Oro spaudimo intensyvumas

 
9

 
–

 
Atlošo ir pakojo pozicijų 
nustatymas

 
   

 
10

 
– Pakojo funkcijos

 
11

 
–

 
Ekranas

 
12

 
– Rankiniu būdu valdomas masažas

 
13

 
–

 
Masažo greitis

 

 
14 –

 
Masažinio ploto pasirinkimas

 
15

 
–

 
Spaudimo taškų masažas

 
16

 
–

 
Pauzė

 
17

 
–

 
Oro masažo plotas 

 
18

 
– Atstumas tarp masažinių rutuliukų

Pasirenkami rankiniu būdu masažai: 
SPAUDYMAS       BILSNOJIMAS       DVIGUBAS       SHIATSU       RUTULINIS       PABAIGA       

Pasirenkami oro masažai: kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, galite pasirinkti oro 
masažo vietą - ekrane užsidegs indikatorius. Spaudant šį mygtuką galite pasirinkti 
masažo vietą:  
pėdos/blauzdos        rankos        pečiai        pėdos/blauzdos/rankos        pėdos/blauzdos/rankos/pečiai    

Oro masažo intensyvumas, galimi 3 lygiai.

Rankiniu būdu gali būti pasirenkamos tokios masažo vietos:
kaklas        viršutinė nugaros dalis        apatinė nugaros dalis        sėdmenys        visa nugara
      apatinė nugaros dalis ir sėdmenys        visa nugara ir sėdmenys

  
 

FUNKCINĖS SRITYS
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Kai įjungta ši funkcija, masažiniai rutuliukai masažuoja tik tam tikrą vietą.

 Masažiniai rutuliukai gali būti judinami aukštyn ir žemyn, naudojant šį mygtuką 
spaudimo taškų masažo programoje.

Masažo geičio reguliavimas, galimi 3 lygiai.

Šio mygtuko pagalba, gali būti reguliuojamas atstumas tarp 2 masažinių 
rutuliukų (siauras, vidutinis, platus).
Pastaba: neveikia spaudymo režime.

VALDYMO PULTAS

VA
LD

YM
O

 P
U
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A

S

Masažinis krėslas yra įjungiamas paspaudžiant įjungimo / išjungimo mygtuką, o 
išjungiamas paspaudus mygtuką dar kartą.

Veikianti programa yra sustabdoma, paspaudus šį mygtuką. 
Paspaudus dar kartą, programa yra tęsiama toliau.

AUTOMATINĖS PROGRAMOS

1. GILIŲJŲ AUDINIŲ MASAŽAS
Masažas koncentruojamas į giliuosius raumenų audinius. Taip sumažinami 
raumenų spazmai ir skausmas.

2. REGENERUOJANTIS MASAŽAS
Speciali masažo technika (spaudimas ir bilsnojimas) atpalaiduoja sąnarius. 
Idealus masažas nugarai ir kojoms atpalaiduoti bei sustiprinti.

3. ATPALAIDUOJANTIS MASAŽAS
Tiesiog atsigulkite, atsipalaiduokite ir ilsėkitės.

4. TEMPIMO MASAŽAS
Palepinkite savo kūną įvairiais švelniais tempimo masažų deriniais.

2. VALDYMO PULTO FUNKCIJOS
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VALDYMO PULTAS
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Paspauskite x1 - masažinis krėslas juda į poziciją ZERO-G1.
Paspauskite x2 - masažinis krėslas juda į poziciją ZERO-G2.
Paspauskite x3 - masažinis krėslas juda į poziciją ZERO-G3.
Paspauskite x4 - masažinis krėslas grįžta į pradinę padėtį.

Masažinio krėslo atlošas yra reguliuojamas šiais mygtukais. 
Pastaba: pakojis juda kartu su masažinio krėslo atlošu.

Pakojo pozicijos reguliuojamos šiais mygtukais.

Tikslinis masažas aktyvuoja organizmą ir suteikia žvalumo.

Automatinė programa, masažuojanti visą nugarą bei sėdmenis. S formos 
mechanizmas yra anatomiškai pritaikytas prie žmogaus stuburo formos. 
Tokiu būdu, visi raumenys, esantys greta stuburo, yra puikiai masažuojami.

PADĖTIES KOREGAVIMAS FUNKCINĖSE SRITYSE

Įjungiama / išjungiama šildymo funkcija nugaros srityje.

Įjungiamas / išjungiamas pėdų masažas.

RANKINIS VALDYMAS
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EKRANAS
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3. FUNKCINĖS SRITYS EKRANE

 1.  Masažinis krėslas įjungtas į elektros tinklą.

 2.  Masažinis krėslas skenuoja kūną.

 3.  Kūno skenavimas baigtas, galima pradėti masažą.

 4.  Įjungta Pauzė.

 5.  Esama masažinio krėslo pozicija.

 6.  Esama automatinė masažinio krėslo programa.

 7.  Esama rankinė masažinio krėslo programa.

 8.  Aukštyn ir žemyn judančių masažinių rutuliukų padėtis.

 9.  Masažo greitis. (3 lygiai)

 10.  Oro pagalvių pripūtimo lygis. (3 lygiai)

 11.  Masažinių rutuliukų plotis. (3 lygiai)

 12. Šildymo funkcija.

 13.  Oro pagalvių masažo apžvalga.

 14.  Masažo laikmatis.

1 2 3 4

6
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13 
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MASAŽO BŪDAI

Masažiniame krėsle integruotos masažinės programos atkartoja rankomis atliekamą masažą.

RUTULINIS MASAŽAS
Rutulinis masažas yra malonus raumenų įtampos keitimas į atsipalaidavimą. 
Dėl to turi ypatingai raminantį ir atpalaiduojantį efektą. 
Ši technika dažnai naudojama masažo pabaigoje, kad raumenys atsipalaiduotų.

MASAŽAS SPAUDANT

ORO PAGALVIŲ MASAŽAS
Išsipučiančios ir išsileidžiančios oro pagalvės labai naudingos blauzdoms ir 
pėdoms. 

ŠILDYMAS
Gilus šildymas puikiai atpalaiduoja įsitempusius raumenis.

BILSNOJIMAS
Šis masažas yra 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.

 

SHIATSU
Gilus atpalaiduojantis masažas buvo atrastas Japonijoje - ritmiškais pirštų 
paspaudimais stimuliuojama "chi" (gyvybinė energija), tuo metu pašalinamas 
nuovargis ir įtampa.

DVIGUBAS VEIKIMAS
Minkymo ir bilsnojimo masažo būdai yra kartu suderinti, siekiant sumažinti 
įtampą ir tuo pačiu metu skatinti kraujotaką.

MASAŽINIS PADŲ RUTULIUKAS
Masažinis padų rutuliukas stimuliuoja nervų galūnes paduose, atpalaiduoja 
raumenis.

Oda ir raumenys yra arba tvirtai suspaudžiami ir masažuojami tarp nykščio ir 
rodomojo piršto, arba abejomis rankomis. Ši masažo technika yra naudojama 
sumažinti įtampai.
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MASAŽO BŪDAI
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L-Forma
Galite tikėtis gilaus viso kūno masažo nuo kaklo iki sėdmenų.

MUZIKA
Atsipalaidavimas su muzikos funkcija.

MAŽAI VIETOS
Masažiniam krėslui judant į priekį ir verčiantis į horizontalią padėtį reikia tik 5 cm 
atstumo nuo sienos. Kompaktiška ir labai patogu!

LINE
Automatinė programa, masažuojanti visą nugarą bei sėdmenis. S formos 
mechanizmas yra anatomiškai pritaikytas prie žmogaus stuburo formos. Tokiu 
būdu, visi raumenys, esantys greta stuburo, yra puikiai masažuojami.

ZERO GRAVITY
Tarsi kosmonautas išbandykite "nesvarumo būseną" Masažo metu, 
esant horizontalioje padėtyje jūsų galva bus žemiau kojų lygio.
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TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA

SPRENDIMAS

1.  Patikrinkite, ar visi laidai (maitinimo bei 
valdymo pulto) yra sujungti teisingai.

2.  Patikrinkite, kad masažinio krėslo 
pagrindinis jungiklis būtų įjungtas.

 

1.  Patikrinkite, ar visi laidai (maitinimo bei 
valdymo pulto) yra sujungti teisingai.

2.  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.

Po masažo programų masažinis krėslas 
grįžta į budėjimo režimą. Paspauskite 
jungimo / išjungimo mygtuką, kad masažinis 
krėslas būtų aktyvuotas.

PROBLEMA

Masažinis krėslas neįsijungia, nors yra
įjungtas į elektros tinklą.

Masažinis krėslas nereaguoja į valdymo 
pulto komandas.

Masažinis krėslas bei valdymo pultas 
neveikia.

TECHNINIAI DUOMENYS
Vertikalūs išmatavimai:  (ilgis) 135 x (plotis) 79 x (aukštis) 123 cm

Horizontalūs išmatavimai:  (ilgis) 171 x (plotis) 79 x (aukštis) 77 cm

Svoris:   94 kg

Įtampa:   220 V ~ 50/60 Hz

Galingumas:   maks. 245 W

Serti�katai:  
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Casada GARANTIJOS PAŽYMĖJIMAS
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Tinkamai naudojant, gaminiui suteikiama ...................... 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
Kareivių g. 19-187 kab.
(4 aukštas)
Tel/faks: 8-5-2653193
Mob: +370-652-83299
El.paštas: vilnius@vaikis.eu

KAUNE:
UAB VAIKIS
Kęstučio verslo centras
Kęstučio g. 36
Tel/faks: 8-37-208338
Mob: +370-699-24996
El.paštas: kaunas@vaikis.eu

ŠIAULIUOSE:
UAB VAIKIS
Varpo g. 53A
Mob: +370-685-17884
El.paštas: siauliai@vaikis.eu

KLAIPĖDOJE:
UAB VAIKIS
Verslo centras „LIMARKO“
Naujoji uosto g. 8a
Tel/faks: 8-46-416590
Mob: +370-699-09904
El.paštas: klaipeda@vaikis.eu




