FOOTINN II

< relaxmyway

Saugumo instrukcijos

•

Būkite tikri, kad vaikai nežaidžia su masažuokliu.

•

Šilumai jautrūs asmenys turėtų su masažuokliu elgtis atsargiai.

•

Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus.
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•

Masažuoklis atitinka visus techninius ir saugos reikalavimus.

•

Masažuoklis nereikalauja jokios priežiūros.

•

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.

•

FootInn II kojų masažuoklis

•

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

•

Pagrindinis adapteris

•

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

•

12 V automobilinis adapteris

•

Nuotolinio valdymo pultelis

•

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 masažiniame 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.

•

*Masažuoklis 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.

Komplektacija
1
2
3

1

Valdymo pultas

2

Angos pėdoms

3

Užvalkalas

TECHNINIAI DUOMENYS
		

Galingumas:

KOMPLEKTACIJA / TECHNINIAI DUOMENYS

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

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

Valdymo pultas

Oro pagalvių ir rutuliukų
masažas
Rutuliukų masažas

AIR

LOW

HIGH

Veikiant šiam masažui, MODE mygtukas dega žalia spalva.
Veikiant šiam masažui, MODE mygtukas dega raudona spalva.

HEAT

MODE

Oro pagalvių masažas

Veikiant šiam masažui, MODE mygtukas dega geltona spalva.

YPATYBĖS
ORO PAGALVII Ų MASAŽAS
Išsipučiančios ir išsileidžiančios oro pagalvės labai naudingos blauzdoms ir pėdoms.

ŠILDYMAS
Giliai įsiskverbianti šiluma labai naudinga kojoms ir puikiai atpalaiduoja.
Funkcija

ON | OFF

Paspaudus ON/OFF mygtuką, įjungiamas masažuoklis. Masažas
pradedamas kombinuotu oro pagalvių ir rutuliukų masažu.

MODE

Paspaudus MODE mygtuką, įjungiamas rutuliukų masažas.

VALDYMO PULTAS

Paspauskite mygtuką dar kartą, kad įjungtumėte oro pagalvių masažą.
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INTENSITY

Paspaudus INTENSITY mygtuką, galima pasirinkti 2 oro pagalvių
masažo intensyvumo lygius.

HEAT

Paspaudus HEAT mygtuką, įjungiama šildymo funkcija. Ši funkcija
negalima, jei veikia tik oro pagalvių masažas.

POWER

Paspaudus POWER mygtuką, masažas iš karto sustabdomas.

AIR

Spaudžiant AIR mygtuką, galima pasirinkti 2 oro pagalvių intensyvumo
lygius.

Masažas trunka 15 minučių, tada masažuoklis išsijungia pats. Kiekvieną kartą pabaigę
masažą ištraukite maitinimo laidą iš elektros tinklo.

REFLEKSOLOGIJA
Daromas pėdų masažas turi teigiamą įtaką visam organizmui.

RUTULINIS PĖDŲ MASAŽAS
Masažo metu stimuliuojamos nervinės galūnės paduose, taip pat atpalaiduojami pėdų
raumenys.
KULNŲ MASAŽAS
Masažuoklis turi specialias oro pagalves bei masažinius rutuliukus, kurių pagalba
kulnų sritis yra puikiai išmasažuojama.

LED EKRANAS / YPATYBĖS

Mygtukas
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Pėdų refleksologija
Hipofizė
Gerklė
Nosis
Kaklas
Gimdos kaklelis
Bronchai
Stemplė
Saulės rezginys
Galva/Smegenys

Hipofizė

Dantys/Sinusai

Gerklė

Akys
Ausys

Nosis

Trapecija
Pažastys

Kaklas
Gimdos kaklelis
Bronchai

Krūtinė / Plaučiai
Rankos
Pečiai
Kepenys

PĖDŲ REFLEKSOLOGIJA

Tulžies pūslė
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Stemplė
Saulės rezginys
Diafragma
Skrandis

Inkstai

Antinksčiai

Alkūnės

Kasa

Klubo sąnarys

Dvylikapirštė žarna

Gaubtinė žarna

Juosmens slanksteliai

Diafragma
Skrandis
Antinksčiai
Kasa
Dvylikapirštė žarna
Juosmens slanksteliai
Šlapimtakis
Šlapimo pūslė

Galva / Smegenys
Dantys / Sinusai
Akys
Ausys
Trapecija
Pažastys
Plaučiai/Krūtinė
Širdis
Rankos
Pečiai
Kepenys
Blužnis
Alkūnės
Inkstai
Klubo sąnariai
Storoji žarna
Plonoji žarna

Tiesioji žarna

Sėdimasis nervas

Kryžkaulis

Keliai

Sėdmenys

> Jei tinkamai neprižiūrite pėdų, tai gali turėti neigiamos įtakos Jūsų sveikatai.

Plonoji žarna

Šlapimtakis

Apendiksas

Šlapimo pūslė

> Raumenų įtempimas gali neigiamai paveikti Jūsų laikyseną, dėl to vėliau gali
išsivystyti stuburo ir nervų ligos.

Sėdimasis nervas

Kryžkaulis

> Šąlančios pėdos ir prastas miegas yra kraujotakos sutrikimų pasekmė.

Keliai

Sėdmenys

> Ilgas sėdimas darbas bei fizinio aktyvumo stoka gali sukelti kojų patinimą,
raumenų mėšlungį, kraujo krešėjimo problemas.
> Suteikite pėdoms energijos, kad venos raumenyse galėtų netrukdomai pernešti
optimalų kiekį kraujo.

PĖDŲ REFLEKSOLOGIJA

Refleksologija turi pranašumą prieš viso kūno masažą dėl pėdose esančių net 72000 nervų
galūnių. Būtent pėdų masažas teigiamai veikia visą organizmą bei sveikatą.
Tikslus refleksinių zonų masažas stimuliuoja metabolizmą, kraujotaką ir teigiamai veikia visus
organizmo savigydos procesus.
Kuo labiau mes rūpinamės savo pėdomis, tuo geriau yra mūsų sveikatai - juk pėdos yra tarsi
mikrosistema, kurioje atsispindi visas mūsų organizmas ir kiekvienas organas gali būti
veikiamas individualiai.
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PROBLEMA

SPRENDIMAS

Masažuoklis įjungtas į eketros tinklą, bet
neveikia.

1) Patikrinti, ar gerai prijungtas adapteris.
2) Nuo ilgo naudojimo masažuoklis gali
būti perkaitęs. Tokiu atveju maitinimo
laidą ištraukite iš elektros tinklo ir
palaukite 30-50 min.

Laikymas / Priežiūra

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

GARANTIJOS PAŽYMĖJIMAS
Tinkamai naudojant, gaminiui suteikiama ...................metų eksploatavimo garantija.
PIRKĖJAS (-A): .................................................................................................
DATA: ................................................................................................................
SERIJOS NR: .....................................................................................................
PARDAVĖJAS: .................................................................................................
(vardas, pavardė, parašas)

TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA / LAIKYMAS / PRIEŽIŪRA

Garantija neapima:
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1. Masažuoklį laikykite sausoje ir švarioje vietoje, atokiau nuo skysčių ir atviros ugnies.
2. Masažuoklį valykite sausa ir švelnia šluoste.
3. Išjunkite masažuoklį iš elektros tinklo, kai juo nesinaudojate.

• 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
www.vaikis.eu

e
c a r
l t h
h e a

s in c e

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA / GARANTIJOS PAŽYMĖJIMAS

Trikčių diagnostika
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