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Kad galėtumėte naudotis visais masažuoklio teikiamais privalumais, atidžiai 
perskaitykite naudojimosi instrukciją.

Masažuoklis atitinka visus techninius ir saugos reikalavimus.

• Prietaisas nereikalauja specialios priežiūros. Esant reikalui, masažuoklio remontas gali būti 

atliktas tik įgaliotų specialistų. Netinkamo naudojimo ar neteisėto remonto atvejais, masažuoklis 

netenka gamintojo 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.

• Nebadykite prietaiso aštriais daiktais.

• 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.

Saugumo instrukcijos

Komplektacija

Pradžia
Sujunkite adapterį su masažuokliu ir įjunkite jį į elektros tinklą. Norėdami jį įjungti, paspauskite
įjungimo/išjungimo mygtuką. Masažuoklis gali būti naudojamas automobilyje
(NESINAUDOKITE VAIRUODAMI !), reikia tik prijungti automobilinį adapterį ir įjungti jį į 12V
automobilinio žiebtuvėlio lizdą.

• Twist2Go masažuoklis
• Adapteris
• 12V automobilinis adapteris
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Techniniai duomenys

Ypatybės

Matmenys: 35 x 23 x 15 cm

Svoris: 1,8 kg

Maitinimas: 
  100 -240 V ~ 50/60 Hz, 1A 

14 V  1,7A
Baterija: Ličio baterija11.1V/2200 mAh
Galingumas: 24 watt
Veikimo laikas: 1 – 1,5 h
Įkrovimo laikas: :: 3,5 h
Sertifikatai: 

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.

ŠILDYMAS
Šiluma puikiai atpalaiduoja įsitempusius raumenis ir ramina organizmą.

BELAIDIS 
Masažuoklį galima naudoti atjungus nuo maitinimo laido.

SPAUDIMAS NYKŠČIAIS
Apvalios masažinės galvutės, primenančios žmogaus rankų nykščius, garantuoja 
delikatų masažą.



3

Trikčių diagnostika
Sprendimas

•  Patikrinti, ar gerai prijungtas adapteris.

•  Nuo ilgo naudojimo masažuoklis gali
būti perkaitęs. Tokiu atveju maitinimo
laidą ištraukite iš elektros tinklo ir
palaukite 30-50 min.

Problema 

Masažuoklis įjungtas į elektros 
tinklą, bet neveikia.

Laikymas / priežiūra
Teisinga masažuoklio priežiūra prailgins jo eksploatavimo laiką ir užtikrins saugų
naudojimąsi.
1. Laikykite masažuoklį sausoje ir švarioje vietoje.
2. Laikykite masažuoklį atokiai nuo skysčių ir atviros liepsnos.
3. Valykite masažuoklį su sausa ir švelnia šluoste.
4. Kai nesinaudojate masažuokliu, visada išjunkite jį iš elektros tinklo.

Valdymo pultas

[1] Įjungimas / išjungimas 
Paspauskite, kad įjungtumėte masažuoklį. Įjungiamas 
masažas ir šildymas. (2 sek.).

Norėdami išjungti masažuoklį, paspauskite mygtuką dar kartą.

[1]

Papildomos juostos ne tik garantuoja optimalią masažuoklio padėtį, bet ir padeda palaikyti norimą 
masažo stiprumą be papildomos atramos. 

Papildomai
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ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

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

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: info@vaikis.eu
www.vaikis.eu

GARANTIJOS PAŽYMĖJIMAS

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

