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Prieš pradėdami naudotis masažuokliu, perskaitykite naudojimosi instrukciją. Išsaugokite 
šią instrukciją.

• Masažuoklis atitinka visus techninius ir saugos reikalavimus.  

• Esant reikalui, masažuoklio remontas gali būti atliktas tik įgaliotų specialistų. 

• Netinkamo naudojimo ar neteisėto remonto atvejais, treniruoklis netenka gamintojo suteiktos
garantijos.

• Niekada nelieskite maitinimo laido šlapiomis rankomis.

• Venkite masažuoklio kontakto su drėgme, aukšta temperatūra ir tiesioginiais saulės spinduliais.

• Norėdami išvengti trumpo sujungimo pavojaus, jei nesinaudojate masažuokliu, ištraukite
maitinimo laidą iš elektros tinklo.

• Nesinaudokite masažuokliu, jei pažeistas kištukas, maitinimo laidas ar kitos dalys. 

• Jei sugadintas kištukas ar maitinimo laidas, juos turi pakeisti gamintojo įgalioti atstovai.

• Jei yra gedimas, nedelsiant išjunkite masažuoklį iš elektros tinklo.

• Netinkamas masažuoklio naudojimas užtraukia Jūsų atsakomybę už patirtą žalą.

• Nesinaudokite masažuokliu ilgiau nei 30 minučių, kad išvengtumėte per didelio raumenų bei
nervų suspaudimo.

• Nuo masažo reikia susilaikyti, jei: esate nėščia, jei masažiname plote yra sužeidimų, uždegimų,
trombotinių susirgimų, patinimų, išbėrimų, jei sergate vėžiu. Prieš pradėdami masažą, 
pasikonsultuokite su savo gydytoju.

• Nesinaudokite masažuokliu vairuodami automobilį.

• Jei turite širdies stimuliatorių, būtinai pasikonsultuokite su savo gydytoju.

• Masažuoklio pakuotė ir jos dalys negali būti naudojamos kaip žaislai vaikams.
• Šis masažuoklis nėra profesionalus, jis skirtas tik asmeniniam naudojimui. Masažuoklis neskirtas  
medicinai.
• Nesinaudokite masažuokliu lauke, jam veikiant neuždenkite jo antklode ar pagalve. 
• Įsitikinkite, kad drabužiai, papuošalai, plaukai yra saugiai atskirti nuo judančių masažuoklio 
detalių.

Saugumo instrukcijos
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Atlošas

Sėdimoji dalisKišenė valdymo pultui

24 voltų 
adapteris

 Valdymo pultas

KOMPLEKTACIJA
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• 24 voltų adapteris

• Naudojimosi instrukcija

• Sėdimoji dalis

• Atlošas

• Valdymo pultas

• Allen raktas

Allen raktas
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1. Atidarykite dėžę, išimkite maitinimo laidą ir adapterį.
2. Atitraukite juodą įpakavimo maišą, atsargiai iš jo ištraukite masažuoklį.

3. Nuimkite apsauginę plėvelę.
4. Masažuoklio uždangalas gali būti atskirtas nuo atlošo užtrauktuku. Prieš pradėdami naudotis 

masažuokliu, išimkite tarp jų esantį apsauginį kartoną. Ten rasite ir paroloninę pagalvėlę. Ji skirta 
norintiems švelnesnio masažo.

5. Atlošas ir sėdimoji dalis būna atskirti vienas nuo kito. Ištraukite valdymo pultą iš kišenės 
sėdimojoje dalyje, sujunkite atlošą ir sėdimąją dalį užtrauktuku. (1 pav.). 

6. Tinkamai sujunkite laidus. (2 pav.).

APSAUGINIO VARŽTO IŠĖMIMAS
Naudodamiesi Allen raktu, išsukite atloše esantį apsauginį varžtą. Jis buvo 
reikalingas masažinio mechanizmo apsaugai transportavimo metu. 

7. Padėkite masažuoklį ant kėdės, sofos ar fotelio. Masažuoklio atlošo kitoje pusėje yra tvirtinimo 
juostelė, kurios pagalba masažuoklį pritvirtinsite prie daugelio kėdžių.

8. Prijunkite maitinimo laidą (3 pav.). Įjunkite maitinimo laidą į elektros tinklą ir įjunkite masažuoklį
naudodami raudoną„ON/OFF“ mygtuką. 

DĖMESIO! Šis varžtas daugiau nebebus reikalingas.
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(2 pav)

(1pav)

(3 pav)
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TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA

SPRENDIMAS

• Patikrinkite visas laidų jungtis. Patikrinkite, 

ar gerai sujungtas maitininimo laidas.

• Dėl ilgo veikimo masažuoklis gali būti 

perkaitęs. Ištraukite maitinimo laidą iš 

elektros tinklo ir leiskite masažuokliui 

visiškai atvėsti.

• Patikrinkite visas laidų jungtis. 

Patikrinkite, ar gerai sujungtas maitinimo

laidas.

PROBLEMA

Masažuoklis yra sujungtas, bet neveikia nei 
jis, nei valdymo pultas.

• Masažuoklis yra sujungtas. Veikia vi-

bracija ir jos negalima išjungti. Valdymo 

pultas ir masažuoklis neveikia.

• Masažuoklis yra sujungtas. Neveikia 

vibracija.
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Kilpa, esanti galinėje atlošo pusėje, yra skirta pastatyti masažuoklį 
į norimą padėtį, kai jis yra ant kėdės ar fotelio. Kilpa nėra skirta 
nešimui. Norint nešti masažuoklį, jį reika laikyti abejomis rankomis.
Žemiau esančios Velcro juostelės yra skirtos masažuoklio tvirtinimui 
prie kėdės atlošo bei masažuoklio stabilizavimui masažo metu.

Norint intensyvesnio masažo ar prireikus išvalyti papildomą atlošo 
odinį paklotą, jį galima nuimti atitraukus viršuje esantį užtrauktuką 
bei atkabinus Velcro juosteles.

Masažuoklis masažuoja 4 masažinėmis galvutėmis ir turi Shiatsu,
bilsnojimo, spaudymo bei rutulinio masažo funkcijas. Judančios 
silikoninės galvutės, kaip ir fiksuotos galvutės, suteikia stuburo 
tarpslanksteliniams diskams atpalaiduojantį ir mineralais praturtintą 
masažą. Galvutės su sertifikuotu nefritu masažuoja raminančiai ir  
maloniai šildančiai.

Norėdami vibraciniu masažu pamasažuoti kojas, atsekite sėdimają 
dalį nuo atlošo ir patogiai uždėkite ant jos pėdas.

YPATYBĖS



7

YPATYBĖS

Y
P

A
T

Y
B

Ė
S

RUTULINIS MASAŽAS
Rutulinis masažas atpalaiduoja ir ramina. Puikiai tinka pavargusiems raumenims bei 
skatina jų regeneraciją.

MASAŽAS SPAUDANT
Oda ir raumenys yra arba tvirtai suspaudžiami ir masažuojami tarp nykščio ir rodomojo 
piršto, arba abejomis rankomis. Ši masažo technika naudojama įtampai mažinti.

VIBRACINIS MASAŽAS
Vibracinis masažas stimuliuoja kraujo apytaką, apšildo ir atpalaiduoja raumenis.

NEFRITO ŠILUMA
Nefritas yra natūralus šilumos laidininkas. Aukštos kokybės nefrito mineralai, tiksliai 
integruoti į masažines galvutes, suteikia malonų šilumos ir atsipalaidavimo pojūtį.

AUTOMATINĖS MASAŽO PROGRAMOS
Automatinės programos su plačiu masažo rūšių pasirinkimu skirtos visam kūnui. Galima
šildymo funkcija.

TAŠKINIS MASAŽAS
Galimybė sustabdyti masažines galvutes konkrečiai pasirinktos vietos masažui.

SHIATSU
SHIATSU(spaudant 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.

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

MASAŽO AUKŠTIS
Reguliuojamas masažo aukštis.

3D MASAŽAS
Naujas masažo būdas, kai masažinės galvutės juda ne tik aukštyn/žemyn, bet ir 
pirmyn/atgal.
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VALDYMO PULTAS
1| POWER 
     Įjungimo/išjungimo mygtukas. 
2| AUKŠTIS       
     Kai pasirinkta funkcija [Area]/[Auto], paspauskite [Height] norėdami pasirinkti 

žemiausią aukštį. Norėdami išeiti iš šios funkcijos, paspauskite [Height] vėl.

3| AUTOMATINĖS PROGRAMOS 
     Masažuoklis turi 3 automatines programas. Paspaudus [Program], masažuoklis veiks 

cikliškai persijungiant režimams 1 (Mėlynas)/ 2 (Žalias)/ 3 (Raudonas). 
4| ŠILDYMAS 
     Šildymo funkcija gali veikti su [Tapping]/[Shiatsu]/[Auto]/[Area] programomis. 

Paspauskite [Heating] mygtuką, norėdami įjungti ar išjungti šildymo funkciją.

5| VIBRACIJA 
     [Vibration] gali būti įjungiama bet kada su [Tapping] / [Shiatsu] / [Auto] / [Area] 

programomis. Paspauskite [Vibration] mygtuką, norėdami įjungti vibracijos funkciją. 
6| SHIATSU 
     Paspauskite [Shiatsu] mygtuką pradėti masažą. Jis prasidės vidutiniu greičiu. Jei 

masažuoklis veikia automatiniam režime, jis savaime persijungs į SHIATSU.
Paspauskite [Shiatsu] dar kartą, norėdami išeiti iš šios masažo funkcijos.

7| BILSNOJIMAS
     Paspauskite [Tapping] mygtuką pradėti masažą. Jis prasidės vidutiniu stiprumu. Jei 

masažuoklis veikia automatiniam režime, jis savaime persijungs į bilsnojimo masažą.
Paspauskite [Tapping] dar kartą, norėdami išeiti iš šios masažo funkcijos.

8| LĖTAI - GREITAI  
    [Slow – Fast] funkcija veiks tik [Tapping] masažo režime. Paspauskite [Slow – Fast] 

mygtuką ir bilsnojimo masažas automatiškai sustiprės.

9| GREITAI - LĖTAI 
    [Fast – Slow] funkcija veiks tik [Tapping] masažo režime. Paspauskite [Fast – Slow] 

mygtuką ir bilsnojimo masažas automatiškai susilpnės.

10| MASAŽO PLOTIS
       [Width] funkcija veiks tik [Tapping] masažo režime. Ji neveiks su [Shiatsu] funkcija. 

Paspauskite [Width] mygtuką 1 - 2 - 3 kartus ir masažinės galvutės prasiplės iš 
siauros į vidutinę, į plačią poziciją ir atgal. Paspaudus [Width] mygtuką 4-ą kartą,
masažinių galvučių plotis keisis cikliškai.

11| GREITAI 
       Bilsnojimo stiprumas yra 3 lygių: Aukštas/Vidutinis/Žemas. [Fast] mygtukas veiks tik 

[Tapping] režime. Paspauskite [Fast] mygtuką ir bilsnojimas sustiprės. 

12| LĖTAI 
       Bilsnojimo stiprumas yra 3 lygių: Aukštas/Vidutinis/Žemas. [Slow] mygtukas veiks tik  

[Tapping] režime. Paspauskite  [Slow] mygtuką ir bilsnojimas sustiprės.
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13| LO 
SHIATSU stiprumas yra 3 lygių:Aukštas/
Vidutinis/Žemas. Mygtukas [LO Shiatsu 
Speed] veiks tik kai įjungta [Shiatsu]
funkcija. Paspauskite [LO Shiatsu Speed] ir 
masažo stiprumas sumažės.

14| HI 
       SHIATSU stiprumas yra 3 
lygių:Aukštas/ Vidutinis/Žemas. Mygtukas
[HI Shiatsu Speed] veiks tik kai įjungta
[Shiatsu] funkcija. Paspauskite [Hi Shiatsu 
Speed] masažo stiprumas padidės. 

15| AUKŠTYN - ŽEMYN
       Kontroliniai mygtukai reguliuoja 
masažinių galvučių aukštį esant taškiniam 
masažui. Jų pagalba masažines galvutes 
galima nuleisti žemyn arba pakelti į viršų, 
laikant juos paspaudus. 

16| FULLBACK 
       Automatinė masažo programa visai 
nugarai. Raminantis masažas visai nugarai 
su rutulinio masažo funkcija. Pasirinktinai 
gali būti [Tapping]/[Shiatsu]/ [Heating]/
[Vibration].

17| UPPER 
       Automatinė masažo programa viršutinei 

nugaros daliai. Raminantis masažas 
viršutinei nugaros daliai su rutulinio 
masažo funkcija. Pasirinktinai gali būti 
[Tapping]/[Shiatsu]/ [Heating]/
[Vibration].

18| LOWER  
       Automatinė masažo programa apatinei 

nugaros daliai. Raminantis masažas 
apatinei nugaros daliai su rutulinio masažo 
funkcija. Pasirinktinai gali būti [Tapping]/
[Shiatsu]/ [Heating]/ [Vibration].

VALDYMO PULTAS
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LAIKYMAS / PRIEŽIŪRA
Tinkamai prižiūrėdami masažuoklį prailginsite jo veikimo laiką ir išvengsite sužalojimų.

1. Laikykite masažuoklį sausoje ir švarioje vietoje.

2. Saugokite masažuoklį nuo atviros ugnies ir skysčių patekimo.

3. Valykite masažuoklį dirbtinei odai skirtomis valymo priemonėmis arba sausa šluoste.

4. Valydami masažuoklį nemerkite jo į vandenį ar kitus skysčius.

5. Išvalius masažuoklį, visiškai jį išdžiovinkite.

6. Įsitikinkite, kad drėgmė ar vanduo nepapuola į valdymo pultą per mygtukų tarpus.

7. Jei nesinaudojate masažuokliu, ištraukite jo maitinimo laidą iš elektros tinklo.

TECHNINIAI DUOMENYS
Atlošo išmatavimai:  75 x 45 x 20 cm 
Sėdimos dalies išmatavimai:   7,5 x 45 x 42 cm
Svoris: 8,5 kg
Įtampa:  

110 -240V~, 50/60 Hz  
  24V  , 2500mA
Galingumas:  60W
Veikimo laikas:                         15 minučių

Sertifikatai:  

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

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA
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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 (2 aukštas)
Mob: +370-640-83271
El.paštas: vilnius@vaikis.eu

ŠIAULIUOSE:

UAB VAIKIS
Daukanto g. 4 (3 aukštas)
Mob: +370-685-17884
El.paštas: siauliai@vaikis.eu

www.vaikis.eu

GARANTIJOS PAŽYMĖJIMAS




