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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.
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Distancinis valdymas

Full Air
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Fast

Ease Ache

Relax

Comfort

Waist Stretch

Recovery

Knees Relax

Manual Customise

Angle Setting

Upper Air Lower Air

16minEase Ache

Pastaba: Sensorinis distancinis pultas rodo masažų programas, laiką, masažo funkcijas ir masažinių
galvučių padėtį. 

1.  Bluetooth funkcijos atvaizdavimas ekrane

2. Likusio masažo laiko atvaizdavimas

3.  Masažo režimo atvaizdavimas

4. Masažinių galvučių vertikalios padėties reguliavimas.

5. Atliekamo masažo ir kitų funkcijų atvaizdavimas

6. Oro suspaudimo intensyvumo atvaizdavimas

7. Rankinių reguliavimo nustatymų mygtukai: atminties funkcija, individualūs nustatymai,
pasvirimo kampo reguliavimas

8. Įjungimo/išjungimo mygtukas. (On/Off)

9. Automatinės masažo programos

10. Įšjungimo mygtukas

11. 3D-masažo funkcijos mygtukas

12. Pauzės mygtukas(Pause)
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DISTANCINIS VALDYMAS
1. Kaip naudotis distanciniu pultu

1.1Pradėti masažą  

Naudokite distancinį pultą kad įjungtumėte krėslą. Pasirinkite vieną iš automatinių programų. 
Jeigu per penkias minutes nepasirinksite jokios programos krėslas automatiškai išsijungs.

Po to,kai pasirinkote vieną iš automatinių programų, atlošas ir kojų masažuoklis sureguliuojami
užprogramuotu pasvirimo kampu.

Po pasvirimo kampo sureguliavimo, masažinis krėslas automatiškai tęs kūno skenavimą (Pastaba: 
kad praleistumėte skenavimą paspauskite«X» ir automatiškai bus paleista standartinė masažo 
programa)

Kai kūno skanavimas bus baigtas Jūs išgirsite 10-ties sekundžių garsinį signalą. Dabar paspauskite
mygtuką «OK»,kad masažinės galvutės tinkamai pasiegtų pečių zoną.Kad dar geriau galėtumėte
atreguliuoti galvučių padėtį paspauskite viršutinę arba apatinę mygtuko  (Shoulder)dalį. Galima rinktis
vieną iš 11-os padėčių. Jeigu nenorite atlikti papildomų nustatymų, automatiškai aktyvuosis masažas
su jau esamais nustatymais.

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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2.Mygtukas «Pauzėėė» (Pause)
Paspauskite mygtuką «Pauzė» (Pause), kad sustabdyti visas funkcijas masažo metu.Papauskite mygtuką
PAUZĖ dar kartą ir masažą pratęsite.Jei 20 minučių po pauzės mygtuko paspaudimo pirmą kartą
nepradėsite masažo,krėslas automatiškai atsijugs.

Mygtukas
YGTUKAS

Funkcija
Paspauskite šį mygtuką, kad pakelti masažo galvutes aukščiau.

 Paspauskite šį mygtuką, kad nuleisti masažo galvutes žemiau.

Nustatymo patvirtinimui,paspauskite OK.

Mygtukas «Start/
Pause» 

Funkcija

Pauzė (Pause)
Paspauskite,kad sustabdyti visas veikainčias masažo funkcijas .

Pradėti (Start)
Šio mygtuko paspaudimas pauzės metu,atnaujina masažo funkcijas,kurios
buvo prieš paspaudžiant pauzės mygtuką.

3. Viršutinės kūno dalies masažo intensyvumo reguliavimas (3D-Mygtukas) 
Kad nustatyti viršutinės kūno dalies raumenų masažo intensyvumą,galite rinktis iš penkių
intensyvumo lygių ,paspauskite «-»arba «+»arba 3D mugtuką pulte.

DISTANCINIS VALDYMAS
управление

Lygis 1 Lygis 2 Lygis 3 Lygis 4 Lygis 5

PASTABA: Masažo intensyvumas: intensyvumas 3D-masažo,t.y.masažinės galvutės išsikišusios į
priekį,arba įtrauktos į krėslo vidų.Masažo intensyvumas priklauso nuo masažo vietos. Atpažįstami
akupresūros taškai ir Jūs galite patikrinti atskirų taškų masažo intensyvumą. Paspaudę šį mygtuką,
intensyvumą galima reguliuoti automatiškai arba rankiniu būdu.

cdddddd

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


4

4. AUTOMATINIS REŽIMAS
Automatinis režimas turi 26 masažo programas Paspauskite ant ženkliuko automatinės funkcijos, kad
pasirinkti masažo režimą. Masažo greitis, oro spaudimo stiprumas automatinių programu masažo metu 
negali būti reguliuojamas

DISTANCINIS VALDYMAS

2 06

Upper Air Lower Air

Manual Customise

Angle Setting

Stress Relieving

Energy

Good-night Sleep

Joint Care

Frozen Shoulder

Spine Massage

Thai Massage

More

16minWaist Care

2 06

Upper Air Lower Air

Stress Relieving

Energy

Good-night Sleep

Joint Care

Frozen Shoulder

Spine Massage

VIP Auto Program

VIP

Healthcare

Special

Relaxation

16minWaist Care

Auto
programos Funkcija Aprašymas

VIP

Stress 
Relieving

ATSIPALAIDAVIMAS: Palengvina ir atpalaiduoja raumenis, pagerina kraujo
mikrocirkuliaciją nugaroje ir galūnėse, taip pat greitai pasalina stresą.

Morning
Energy

Rytinė energija: Kūnas dar ilsisi po naktinio miego. Šis režimas greitai suaktyvins 
kūną ,masažuojant visus raumenis, kad žvaliai pradėtumėte dieną.

Good-night 
Sleep

Labos nakties: Padeda subalansuoti kūną prieš miegą,pagerina miego kokybę , 
masažuojant 12 specialių taškų.

Joint Care Sąnarių priežiūra: Sąnariai veikiami paspaudimo, tempimo ir kitomis masažų
technikomis.

Frozen 
Shoulder

Sustigę kaklas ir pečiai: unikalus kaklo ir pečių masažo režimas palengvina kaklo
būklę, taip pat pagerina kraujotaką.

Spine 
Massage

Nugaros masažas: Masažuojant kiekvieną raumenį išilgai stuburo, padidėja diskų
judrumas.

Healthcare

Office 
Regimen

Biuro režimas: padidinkite fizinį aktyvumą masažo metu, ypač tiems, kurie daug
sėdi biure.

Sport 
Recovery

Pasportavus: greitas kūno fizinio nuovargio atstatymas po treniruotės.

Brain 
Refresh

Minčių atnaujinimas: palengvina kaklą ir pečius, skatina smegenų aprūpinimą
krauju, masažuoja specialius taškus.

Spine Care Stuburo priežiūra: rūpinkitės stuburo būkle, nesant mankštos.

Waist Care Juosmens priežiūra: Dėmesys stuburo priežiūrai ir apatinių nugaros raumenų
įtampos palengvinimui.

Legs Care Kojų priežiūra: greitai pašalinkite apatinės kūno dalies raumenų nuovargį.

Special

Health 
recharge Sveikata ir persikrovimas: pagerinkite miego kokybę ir darbo efektyvumą.

Meridian 
Treatment

Meridianai:pagerinkitekūnomikrocirkuliaciją irgreitaipagerinkiteimunitetą.

Keep Fit Formos palaikymas: Efektyviai masažuokite sėdmenis ir kojas, kad
suformuotumėte kūną, sumažintumėte riebalų sankaupas kūne.

Bottom 
toning

Tonizavimas: bendrosios kraujo cirkuliacijos gerinimas, siekiant padidinti
gyvybingumą ir imunitetą.

Restoration
Massage

Atkuriamasis masažas: Greitai pažadinkite visas kūno funkcijas, atkurkite fizinę
jėgą ir nugalėkite nuovargį masažuodami 12 sveikatos taškų.

Tiredness 
Relief

Nuovargio mažinimas: programa padės sumažinti nuovargį, atkurs gyvybingumą
ir pašalins pieno rūgštis, susidariusias po treniruotės.

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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PASTABA: Jei pasirenkama automatinė funkcija,kuri rodoma masažo funkcijų skydelyje, galite
tiesiogiai stebėti kiekvienos atitinkamos funkcijos būseną.

5. Rankinis režimas 
Paspauskite ant 

 prieiga prie rankinio masažo funkcijų vartotojo sąsajos. Galite reguliuoti
intensyvumą ir slėgį, atlošo, viršutinės pagalvės masažą, apatinės pagalvės masažą, kojų 
masažo slėgį, pėdų masažo ritinius, neigiamus deguonies jonus, šildymą ir kitas funkcijas.

                  Pasirinkite norėdami išeiti iš vartotojo sąsajos.

5.1 Rankinis režimas

Rankinio masažo funkcijos vartotojo sąsajoje galite pasirinkti nugaros tempimo funkcijas, greičio ir 
slėgio parametrus.

• Rankinis režimas: Yra septyni skirtingi masažo būdai: minkymas, bilsnojimas, minkymas ir 
bilsnojimas kartu, shiatsu, 3D ir pečių masažas. Bilsnojimo ir „shiatsu“ masažo režimais galite 
reguliuoti masažo galvučių slėgį. Masažo greitį galima pritaikyti visoms masažo technikoms.

                           Vienu paspaudimu galite išeiti iš rankinės masažo vartotojo sąsajos

Vartotojo sąsaja rankinio masažo
funkcijoms

Vartotojo sąsaja rankinio masažo
funkcijoms nustatyti

Relaxation

Full-body 
Stretch

Viso kūno ištempimas: ištempkite raumenis, kad padidintumėte lankstumą,
naudodamiesi specialiai sukurta programa.

Thai  
Massage

Tailando masažas: Visapusiškai palengvinkite nuovargį ir skausmą giluminiu viso
kūno masažu.

Chinese 
Massage

Kiniškas masažas: tradicinė kinų masažo technika padės subalansuoti kūno
funkcijas, kad būtų pasiektas geras fizinis pasirengimas.

Total Relax Visiškas atsipalaidavimas: Raminantis viso kūno masažas, minkymas ir
patampymas nuovargiui palengvinti.

Airbag Oro suspaudimas: orentuota į masažą veikiama oro suspaudimu, jis gali visiškai
atpalaiduoti kūną, atstatyti nuovargį ir nuraminti nervus..

DISTANCINIS VALDYMAS

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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Mygtukas Funkcija

3D-Masažas Be greičio ir intensyvumo, yra ir keturi skirtingi 3D režimų tipai, kuriuos
taip pat galima reguliuoti.

Greitis ir intensyvumas gali būti nustatomi pagal jūsų norus.

Minkymas ir 

bilsnojimas

   norus.fffffffmmmmmm
Minkymas ir
bilsnojimas

Minkymo ir bilsnojimo funkcijų derinimas. Galite reguliuoti greitį ir
intensyvumą.

Pečių masažas Pečių masažo funkcija palengvina kaklo ir pečių raumenų įtampą. Taip
pat galite reguliuoti greitį ir intensyvumą.

Bilsnojimas Du kartus paspauskite šį mygtuką, norėdami pasirinkti vieną iš dviejų
skirtingų masažo būdų. Galite reguliuoti greitį, slėgį ir intensyvumą

Shiatsu Kelis kartus paspauskite šį mygtuką, norėdami pasirinkti vieną iš dviejų
shiatsu masažo būdų. Be to, galite reguliuoti greitį, slėgį ir intensyvumą.

5.2 Rankinis režimas - nugaros tempimas

• Rankinis režimas (masažo zona): apima tokias masažo funkcijas kaip akupresūra, dalinis ar
bendrasis masažai, viršutinė nugaros ar apatinė nugaros dalis.

 Norėdami pasirinkti individualų masažą, spustelėkite atitinkamą tempimo režimo piktogramą

 Renkantis masažo sritį be aktyvios funkcijos, naudojamas ritinėlio režimas.

Norėdami uždaryti rankinio režimo vartotojo sąsają,  spustelėkite

• Renkantis masažo sritį be aktyvios funkcijos, naudojamas ritinėlio režimas.

Norėdami uždaryti rankinio režimo vartotojo sąsają, spustelėkite

Norėdami uždaryti rankinio režimo vartotojo sąsają, spustelėkite

Rankinės masažo funkcijos - vartotojo sąsaja
nugarai ištempti

Greitis

Plotis

Lygis 1

Lygis 1

Lygis 2

Lygis 2

Lygis 3

Lygis 3

Lygis 4

Lygis 4

Lygis 5

Lygis 5

DISTANCINIS VALDYMAS 
VALDYMASДистанционное
управление

 Minkymas  
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Mygtukas Funkcija

Тaškinis Vieną kartą paspaudę šį mygtuką, ekrane pasirodys vienas taškas.
Masažo galvutės sustoja šiame taške

Vietinis Dar kartą paspauskite mygtuką, pasirodys dvi rodyklės. Masažo
galvutės juda per 8 cm.

Viešutinė 
nugaros dalis

Masažuokite viršutinę nugaros dalį.

Apatinė 
nugaros dalis

Masažuokite apatinę nugaros dalį.

Visa nugara Masažuokite visą nugarą.

Paslinkimas į viršų Paspauskite ir laikykite nuspaudę šį mygtuką, jei norite perkelti masažo
sritį aukštyn taškiniu arba daliniu režimu.

Paslinkimas į apačią Paspauskite ir laikykite nuspaudę šį mygtuką, jei norite perkelti masažo
sritį žemyn.

Mygtukas Funkcija

Viršus Viršutinės kūno dalies oro slėgio masažo funkcijos įjungimas ir
išjungimas.

Apačia Apatinės kūno dalies oro masažo funkcijos įjungimas ir išjungimas.

6.Rankinis režimas - oro slėgio masažas

• Rankinis režimas (oro slėgis): apima slėgio oro masažo funkcijas
  valdykite viršutinę ir apatinę kūno dalis. Spustelėkite oro slėgio funkcijos piktogramą, kad
įjungtumėte ar išjungtumėte slėgio masažo funkciją. Paspauskite             arba ,   kad
sureguliuotumėte intensyvumą.

• Spustelėkite                 piktogramą, kad uždarytumėte vartotojo sąsają..

Intensyvumas 

Lygis 1 Lygis 2 Lygis 3

        

Masažo metu galite koreguoti masažo
režimą pagal oro slėgį trimis etapais.

DISTANCINIS VALDYMAS

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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Mygtukas Funkcija

Paspauskite, kad įjungtumėte ar išjungtumėte blauzdų masažo funkciją.

Mygtukas Funkcija

Paspauskite šį mygtuką, norėdami įjungti arba išjungti pėdų masažo
funkciją.

7. Rankinis režimas - blauzdųmasažas

Paspauskite        kad įjungtumėte ar išjungtumėte blauzdų masažo funkciją.Yra trys skirtingi 
blauzdų masažo režimai.Paspauskite        arba     kad sureguliuotumėte blauzdų masažo režimą.

            Norėdami išeiti iš vartotojo sąsajos, spustelėkite

8.Rankinis režimas - pėdų volelis

Pasrinkite                  kad įjungtumėte ar išjungtumėte pėdų masažo funkciją.Pasirinkite
arba jei norite sureguliuoti greitį.Galite pasirinkti vieną iš trijų lygių.Spustelėkite

                               šią piktogramą norėdami uždaryti vartotojo sąsają

Blauzdųmasažo
režimai RRe ežimas1Režimas2   Režimas 3

Pirmyn Atgal Tektoninė inversija

Pasirinkite blauzdos minkymo masažą,
“Calf Knead”,kad nustatytumėte masažo kryptį.
3 režimu masažas juda pakaitomis į priekį ir atgal.

Greitis 

Lygis 1 Lygis 2 Lygis 3

Rankinis režimas masažo funkcija -
blauzdų masažas

Rankinis režimas masažo
funkcija - pėdų masažas

Kojų volelis

DISTANCINIS VALDYMAS
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Mygtukas Funkcija

Neigiami
deguonies jonai

Paspauskite šį mygtuką, norėdami įjungti arba išjungti neigiamų
deguonies jonų funkciją.

Mygtukas Funkcija

Paspauskite šį mygtuką, norėdami įjungti arba išjungti šildymo funkciją.

9.Rankinis režimas - neigiami deguonies jonai

• Norėdami įjungti arba išjungti masažo funkciją su neigiamais deguonies jonais, paspauskite
neigiamų jonų mygtuką.                                       Pasirinkite         norėdami išeiti iš vartotojo
sąsajos.

10.Rankinis režimas - šildoma nugara

• Paspaskite įjungti arba išjungti šildymo funkciją.Ideali temperatūra gali užtrukti iki trijų 
minučių.

 

Paspauskite norėdami išeiti iš vartotojo sąsajos.

Rankinė funkcija - šildoma nugara

Rankinis režimas : funkcija - neigiami
deguonies jonai

DISTANCINIS VALDYMAS
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11.Atminties junkcija

• Paspausti kad pasiekti atskirų programų atminties funkcija                                                      .

čia yra I programos atmintis, II programos atmintis, II programos atmintis ir kitos atminties 
funkcijos.                                            Rasti

čia yra I programos atmintis, II programos atmintis, II programos atmintis ir kitos atminties 
funkcijos..

Čia yra I atminties programa, II atminties programa ir kitos atminties funkcijos.

• Pasirinkite funkciją, kurią norite atsiminti arba pasirinkite iš masažo atminties, ją paspausdami.

• Išsaugojimas: išsaugokite visus individualius nustatymus, tokius kaip masažo informacija,oro
slėgis,pasvirimo kampas ir kt.
 .Atminties pasirinkimas: pasirinkite anksčiau išsaugotą masažo techniką, taip pat oro 
slėgį,kitus parametrus.
Pasirinkite         išeiti iš vartotojo sąsajos.

pasvirimo kampas ir kiti parametrai

oras, kampas ir kt.

• Выберите  для выхода из пользовательского интерфейса.

12. Pasvirimo kampas

•Paspauskite mygtuką     kad,atidaryti pasirinkimo langą, kuriame būtų galima nustatyti
pasvirimo kampą. Sureguliuokite nugaros atlošo padėtį, kojų masažuoklio padėtį,bei pakojo ilgį.

Paspauskite       išeiti iš šios
vartotojo sąsajos.

Vartotojo sąsaja programai iš atminties
pasirinkti

Vartotojo sąsaja: pasvirimo
kampo nustatymai

Atminties pagrindinis puslapis

Pasvirimo kampo reguliavimo
pagrindinis puslapis

DISTANCINIS VALDYMAS
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Mygtukas Funkcija

Kojų pakėlimas: paspauskite ir palaikykite šį mygtuką, kad pakeltumėte
kojų masažuoklį, nepriklausomai nuo nugaros. Atleiskite, kad sustotų.

.

Kojų nuleidimas: paspauskite ir palaikykite šį mygtuką, kad nuleistumėte
kojų masažuoklį, nepriklausomai nuo nugaros. Atleiskite, kad sustotų.

 

Nugaros ir kojų masažuoklio pakėlimas: Paspauskite ir palaikykite šį
mygtuką, kad tuo pačiu metu nuleistumėte nugaros ir kojų atramą,
atleiskite, kad sustotų. Sustabdęs atlošą ir koją, pėdos atrama yra
automatiškai sureguliuojama.
Nugaros ir kojų masažuoklio nuleidimas: paspauskite ir palaikykite
mygtuką,kad tuo pačiu metu nuleisti nugarą ir kojų atrama, atleiskite,kad
 sustotų.Pėdų atrama yra automatiškai sureguliuojama.

sustojus nugarą ir atsistoti už kojų.

Mygtukas Funkcija
Mygtukas aukštyn: paspauskite ir palaikykite šį mygtuką, jei norite
rankiniu būdu pakelti masažo bloką iki kelių. Atleiskite, kad sustotų.

Mygtukas žemyn: paspauskite ir palaikykite šį mygtuką, jei norite rankiniu 
būdu nuleisti masažo bloką į apatinę padėtį. Atleiskite, kad sustotų.

Mygtukas aukštyn: paspauskite ir palaikykite šį mygtuką, kad rankiniu
būdu pamažu sutrumpintumėte pėdų masažo plotą. Paleiskite, kad 
sustotų.

Mygtukas žemyn: paspauskite ir palaikykite šį mygtuką, kad rankiniu 
būdu pamažu,pailgintumėte pėdų masažo plotą.Paleiskite,kad sustotų.

bet pailginkite pėdų masažo bloką, atleiskite, kad sustotų.

Кнопка вниз: нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы вручную 
медленно удлинить массажный блок для стоп, отпустите, чтобы 
остановиться.

Mygtukas Funkcija

Nulinės gravitacijos padėtis I: Kojų ir nugaros atraminė padėtis 
automatiškai sulygiuojama į nulinę gravitacijos I-ą padėtį.

Nulinės gravitacijos padėtis II: Kojų ir nugaros atraminė padėtis 
automatiškai sulygiuojama į nulinę gravitacijos II-ą padėtį.

13. Pasvirimo kampųųų nustatymai

15. Kojų ir pėdų masažas

14.Nulinės gravitacijos nustatymai

DISTANCINIS VALDYMAS
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16. NUSTATYMAI

• Pasirinkite mygtuką   norėdami pasiekti vartotojo sąsają ir pasirinkti parametrus.
Nustatykite foninį apšvietimą, budėjimo laiką, paspaudimo garsumą, serijos numerį, kalbą ir kitus
parametrus.

• Spauskite kad išeiti iš šio puslapio.

16.1 Ryššškkkuuummmaaasss

• Norėdami sureguliuoti foninį apšvietimą ir nustatyti didžiausią ryškumą iki 100%,
pasirinkite foninio apšvietimo slankiklį ir stumkite jį į kairę ir į dešinę.

16.2 Laukimo laikotarpis

• Paspauskite mygtuką „Sleep time“ ir nustatykite jį į 1 minutę, 3 minutes, 10 minučių
arba 30 minučių.

16.3 Garso atjungimas

• Spauskite  kad atjungti garsą; paspauskite  kad įjungtumėte garsą.

16.4 Kalba

• Pasirinkite kalbą 

16.5 Serijinis numeris

•  Čia rodomas serijinis gaminio numeris.

Kad išeiti iš šio puslapio.

DISTANCINIS VALDYMAS
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17. Bluetooth

• Paspauskite mygtuką        įjungti arba išjungti „Bluetooth“ 

•Prijungus „Bluetooth“ palaikomą garso šaltinį (pvz., mobilųjį telefoną, elektroninius muzikos
instrumentus, planšetinį kompiuterį ir kt.) prie masažo ktėslo „Bluetooth“ modulio, garso
šaltinyje grojama muzika gali būti perkelta belaidžiu būdu į masažo krėslo garso sistemą ir
atkuriama per „Bluetooth“.

18.Laiko nustatymai

Paspauskite mygtuką , nustatyti masažo laiko funkciją. Kiekvienas paspaudimas prideda 5
minutes. Maksimalus laikas negali viršyti 40 minučių. Jei viršysite 40 minučių, ekranas grįš į 5 
minutes.

Įjungiama „Bluetooth“

Bluetooth 

išjungta

Bluetooth 
i jungta

Laiko nustatymai

„Bluetooth“ parinktis negalima

Laiko nustatymų vartotojo sąsaja

DISTANSINIS VALDYMAS
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Mygtukas Funkcija

Įjungimo / išjungimo mygtukas (Įjungta / Įjungta): trumpai paspauskite šį
mygtuką, norėdami pristabdyti masažą; paspauskite ir palaikykite tris
sekundes, kad išjungtumėte. Jei pristabdysite daugiau nei 20 minučių, 
masažas automatiškai sustos.

Deguonies jonizatorius: paspauskite šį mygtuką, norėdami įjungti / išjungti
neigiamus deguonies jonus.

Atlošo įrenginys ir kojų atrama: paspauskite ir palaikykite šį mygtuką, kad 
vienu metu pakeltumėte atlošą ir kojų atramą, atleiskite, kad sustotų. Kai 
atlošas ir kojos atrama yra visiškai sureguliuoti, jutiklis automatiškai 
nustato bendrą ilgį.

Atlošo įrenginys ir kojos atrama: paspauskite ir palaikykite šį mygtuką, kad
tuo pačiu metu nuleistumėte atlošą ir ištiestumėte kojos atramą, atleiskite,
kad sustotų. Kai atlošas ir kojos atrama yra visiškai sureguliuoti, blauzdos 
jutiklis automatiškai nustato bendrą pėdos atramos ilgį.

Nulinės gravitacijos padėties mygtukas: Kiekvienas mygtuko paspaudimas 
automatiškai nustato tempimo ir nugaros padėtį esant nulinei gravitacijai.

Mygtukas aukštyn: paspauskite ir palaikykite šį mygtuką, norėdami rankiniu 
būdu sureguliuoti pėdų masažo plotą, kad jis pamažu mažėtų. Atleiskite, 
kad sustotų.

Žemyn mygtukas: Paspauskite ir palaikykite šį mygtuką, norėdami rankiniu 
būdu sureguliuoti pėdų masažo plotą, kad lėtai išplėstumėte. Atleiskite, 
kad sustotų.

Mygtukas aukštyn: paspauskite ir palaikykite šį mygtuką, kad rankiniu 
būdu perkeltumėte blauzdos masažuoklį iki kelio padėties. Atleiskite, kad 
sustotų.

Apatinis mygtukas: Paspauskite ir palaikykite šį mygtuką, norėdami 
rankiniu būdu nuleisti blauzdos masažo bloką. Atleiskite, kad sustotų.

AUTO
Automatinis mygtukas: kiekvienas mygtuko paspaudimas suaktyvina
vieną iš automatinio masažo programų.

USB jungtis: Kai kuriuos įrenginius (pvz., Mobiliuosius telefonus)
galima įkrauti per USB įkrovimo jungtį.

19. Greito paleidimo mygtukai(Quick Start)

DISTANSINIS VALDYMAS
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Skiriamieji bruožai
Shiatsu

„Shiatsu“ (pirštų spaudimas) yra Japonijoje sukurta masažo technika, skirta paveikti

bioaktyvius taškus. Masažą sudaro minkšti ritminiai giliai įsiskverbiantys patempimai ir

posūkiai. „Shiatsu“ tikslas yra stimuliuoti atskirus kūno taškus ir užtikrinti raumenų

judrumą.

Minkymas

Oda ir raumenys yra masažuojami tarp nykščio ir smiliuko, arba tarp abiejų rankų. Ši

masažo technika dažniausiai naudojama norint sumažinti įtampą.

Bilsnojimas

Bilsnojimo metu atliekami trumpi bakstelėjimo judesiai, naudojantis delno šonais ar

kumščiu.Tai skatina odos kraujotaką ir atpalaiduoja įtemptus raumenis. Jei taikote

bilsnojimo techniką krūtinės lygyje, tai padeda ištirpinti gleives plaučiuose.

Rutulinis masažas 

Rutulinis masažas yra malonus kintamas įtempimas ir raumenų atpalaidavimas, jis turi

ypatingą raminantį ir atpalaiduojantį poveikį. Ši technika dažnai naudojama masažo

pabaigoje, norint atpalaiduoti raumenis ir atsipalaiduoti.

Laipsniškas minkymas 

Veiksmingas minkymo ir bilsnojimo derinys.

Pėdų masažas

Prabangus pėdų masažas - galima reguliuoti masažo ritinėlių greitį.

L- FORMA

Šis krėslas suteikia gilų kūno masažą nuo kaklo iki sėdmenų.

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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Skiriamieji bruožai
INFRORAUDONASIS ŠILDYMAS

Giliai įsiskverbianti infraraudonųjų spindulių šilumą plečia kraujagysles, greitėja kraujotaka,

mažėja raumenų tonusas. Be to, šis režimas daro nepaprastai teigiamą poveikį nervinėms

ląstelėms, atsakingoms už skausmo impulsų tiekimą į smegenis..

ORO SUSPAUDIMAS

Pripūstos ir ištuštintos oro pagalvės daro siurbimo judesius, sukeliančius natūralius

raumenų susitraukimus. Taip pat naudinga blauzdoms ir kojoms.

BLUETOOTH 

Belaidis duomenų perdavimas.

BRAINTRONICS

Specialių „Braintronics“ programų ritminiai garsai yra panardinami į meditaciją (alfa 

būseną) 21 min. Toks atsipalaidavimas atkuria jėgą ne blogiau kaip 2 valandos miego.

SL FORMA

„SL“ formos technologijos masažo diapazonas yra iki 135 cm. Ši savybė užtikrina, kad

galėsite mėgautis individualiu viso kūno masažu nuo galvos iki klubų ir išlaikysite teisingą

„S“ formos stuburo formą.

ZERO SPACE-ERDVĖS TAUPYMAS

Pozicijoje masažo kėdė juda į priekį, todėl jums reikia tik 5 cm atstumu nuo sienos.

Sutaupykite vietos ir patogumo!

NULINĖ GRAVITACIJA

Jūs priimsite astronautams pažįstamą poziciją kaip nesvarumo jausmą.
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AUTOMATINĖS PROGRAMOS

Specialiai sukurtos automatinės programos visam kūnui, kurios apima platų masažo 

būdų pasirinkimą. Be to, jei norite, galite įjungti šildymo funkciją.

ATMINTIES FUNKCIJA

Naudodamas intelektualiosios atminties funkciją, masažo krėslas tiksliai atkuria jūsų 

mėgstamą masažo tipą ir nedelsdama pradeda procedūrą be nuskaitymo.

NUGAROS MASAŽAS

individualiai prisitaiko prie anatominių vartotojo savybių.

KOJŲ MASAŽUOKLIO ILGIO REGULIAVIMAS

Kojų masžuoklis gali būti prailgintas, todėl jis gali būti pritaikyta skirtingiems kūno dydžiams.

Greitas priėjimas

Greito paleidimo mygtukai ant porankio suteikia greitą ir lengvą prieigą prie svarbiausių 

funkcijų.

REGULIUOJAMOS PAGALVĖS

Masažo volelius galima perkelti aukštyn arba žemyn į bet kurią pečių ir kaklo sritį.

REGULIUOJAMAS ATLOŠAS IR KOJŲ MASAŽUOKLIS

Galimybė reguliuoti atlošą ir kojų masažuoklį padaro kūno padėtį dar patogesnia

.

RANKŲ MASAŽO POJŪTIS

Renkantis šį nustatymą, specialiai sukurtos masažo galvutės imituoja masažo terapijos

specialisto rankų judesius. Jie gali pailgėti 6,5 cm, o maksimalus 41 laipsnio kampas -

sugeba masažuoti gimdos kaklelio, krūtinės ir juosmens raumenis.

Skiriamieji bruožai
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P P P EPEČIŲ SRITIES REGULIAVIMAS

Masažo galvutes pečių srityje galima perkelti aukštyn ir žemyn.

Oro kompresinio masažo intensyvumas

Reguliuojamas kompresinio masažo intensyvumas.

Oro kompresinio masažo zonos

Trys kompresinio masažo sritys (visas kūnas / rankos / kojos).

VIENO taško masažas

Masažo velenėliai gali masažuoti tam tikrame kūno taške.

Greitis

Reguliuojamas masažo greitis.

Plotis

Galima reguliuoti atstumą tarp masažo ritinėlių (siauras, vidutinis ir platus).

Muzika

Muzikos funkcija papildomam poilsiui ir malonumui.

Nugaros tempimas

Taškinis nugaros ištempimas ritinėliais padeda pašalinti įtampą iš atskirų stuburo dalių

ir suaktyvina kūną.

Skiriamieji bruožai
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AKUPUNKTŪROS TAŠKAI

Svarbiausių akupunktūros taškų masažas (blauzdos ir kulkšnies srityje).

Deguonies jonizatorius

Aplinkinis oras yra išvalomas nuo teršalų, o tai leidžia masažo metu įkvėpti išgrynintą

deguonį.

USB
USB ĮKROVIMAS

Nors mėgaujatės atpalaiduojančiu masažu, įmontuotas USB lizdas, pavyzdžiui, gali

įkrauti jūsų išmanųjį telefoną.

JOGA 

Tikslingas, ištempiantis masažas suaktyvina jūsų kūną ir turi atgaivinantį poveikį

visam kūnui.

ARTROZINIS TEMPIMAS

Poveikis kojoms yra minkštas tempimas ir spaudimas. Tai stimuliuoja kremzlę, kuri pagerina 

skysčių cirkuliaciją, maistinės medžiagos veikia geriau, o artrozės simptomus galima palengvinti.

3D MASAŽAS

Taikant šią naują masažo techniką, ritinėliai juda ne tik aukštyn ir žemyn, bet ir į priekį bei 

atgal.

PEČIŲ MASAŽAS

PTikslingas pečių ir kaklo minkymas yra idealus šios kūno dalies problemų 
sprendimas.

Juosmens ruožo tempimas 

Apatinėje nugaros dalyje esančios oro pagalvės yra atsakingos už švelnų dubens ištempimą. 

Puikiai malšina stresą.

REFLEKTORINĖS ZONOS

Refleksinių zonų pėdų masažas atstato kojų raumenis ir harmoningai veikia beveik 

visus kūno organus.

Skiriamieji bruožai
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TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA

Sprendimas

• Tai normalus masažinio krėslo veikimo garsas.

• Įsitikinkite, kad maitinimo laidas tinkamai įstatytas ir 
įijungtas 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 Braintronics sistema tinkamai 
susieta su masažiniu krėslu USB kabeliu.

Problema

• Naudojimosi metu girdimas variklio 
garsas 

• Tinkamai neveikia valdymo pultas

• Masažinis krėslas nustoja veikęs.

• Nepasileidžia Braintronics 
programa.

TECHNINIAI DUOMENYS
Vertikalūs išmatavimai:      80 x 148 x 120 cm
Horizontalūs išmatavimai:    80 x  180 x 105 cm
Svoris:                                  141 kg
Įtampa:                                220-240V ~ 50/60Hz
Galingumas:                         220 W
Veikimo laikas:                     20 min
Braintronic režime                21 min
Sertifikatai:

Masažinis krėslas atitinka ES reikalavimus:    EMC 2014/30/EU ir LVD 2014/35/EU.
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                   CASADA GARANTIJOS PAŽYMĖJIMAS

Tinkamai naudojant, gaminiui suteikiama  2 metų eksploatavimo garantija.

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

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

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

PARDAVËJAS: .............................................................................................................

(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: info@vaikis.eu



20

PASTABOS


