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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.

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

LAIKYMAS / PRIEŽIŪRA
• Jei nesinaudojate masažiniu krėslu ilgesnį laiką, ištraukite maitinimo laidą iš elektros tinklo. Laikykite

masažinį krėslą sausoje patalpoje.
• Nelaikykite prietaiso karštoje patalpoje, ypač prie atviros ugnies. Venkite tiesioginių saulės spindulių.
• Naudokite tik dirbtinei odai skirtas valymo priemones. Jokiu būdu nenaudokite valymui alkoholio,

tirpiklių ir benzino.

SPRENDIMAS

• Tai normalus masažinio krėslo veikimo garsas.

• Įsitikinkite, kad maitinimo laidas tinkamai įstatytas
ir įjungtas 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 išmaniajame prietaise instaliuota
Braintronics programa ir aktyvuota paskyra.
Patikrinkite Bluetooth sąsają tarp išmaniojo
prietaiso ir masažinio krėslo.

PROBLEMA

• Naudojimosi metu girdimas 
variklio garsas

• Tinkamai neveikia valdymo pultas

• Masažinis krėslas nustoja  veikęs.

•Nepasileidžia Braintronics programa

TECHNINIAI DUOMENYS
Išmatavimai vertikalūs:  142 x 82 x 124 cm 
 horizontalūs: 204 x 82 x 90 x cm
Svoris 113 kg
Įtampa 220-240V ~ 50/60Hz Galingumas

150 W Runtime:
Veikimo laikas 20 min

21 min braintronics® 
  

MASAŽINIS KRĖSLAS

 

 

1. Pagalvė

2. 3 D garso kolonėlės  

3.  Šoninės oro pagalvės
4.  Nugaros oro pagalvės

5.  Oro pagalvės rankoms

6.  Valdymo pulto vieta

 7.  Rankų masažas su 
magnetų terapija

 8. Sėdimoji dalis

 9. Pakojis

10. Atlošas

 11.  Greito valdymo pultelis    

12.  Belaidis telefono 

įkroviklis

13. Šoninė dalis

14.  LED apšvietimas

15.  Šoninis dangtis

10.

11.

13.

14.

15.

12.

1.

2.

4.

5.

6.

7.

3.

8.

9.

POWER INPUTON /O FF

16.
17.

19.

20.

18.

21. 22.

16.   Atlošo dangtis

17. Valdymo pultas

18.   Elektroninės dalies dangtis 

19.   Ratukai

20.   Maitinimo laidas

21.   Įjungimo/išjungimo mygtukas

22. Maitinimo laido kištukas
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Šoninių dalių surinkimas

Išimkite visas dalis iš dėžių ir išimkite pakavimo medžiagą. Įsitikinkite, kad kartu su pakavimo
medžiaga neišmeskite jokių smulkių dalių. Surinkimui jums reikia Phillips atsuktuvo arba
akumuliatorinio atsuktuvo su antgalių komplektu. Naudodami belaidį atsuktuvą įsitikinkite,
kad jis nenustatytas per stipriai, nes galite sugadinti varžtus arba sriegines skylutes.

1. Norint pradėti surinkimą, masažinis krėslas turi būti nustatytas vertikalioje padėtyje.
Paimkite nuotolinio valdymo pultą ir prijunkite. Jungtį rasite dešinėje priekinėje sėdynės
dalyje, stovėdami priešais masažinį krėslą (1 pav.). Dabar prijunkite masažinį krėslą prie
maitinimo lizdo. Įsitikinkite, kad pagrindinis jungiklis šalia maitinimo laido yra I padėtyje.
Du kartus paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką, kad masažinis krėslas pasislinktų į
vertikalią padėtį. Po to atjunkite masažinį krėslą nuo maitinimo lizdo.

 1  2

2. Prijunkite oro žarnas ir kištukus su atitinkamomis dalimis (kurios yra pažymėtos
spalvomis arba sunumeruotos) ant kėdės atlošo (2 pav.)

3. Paimkite šoninę dalį ir, naudodami centre esančius kabliukus, prikabinkite ją prie kėdės
rėmo laikiklio (3 pav.)

 3 4

4.Uždėkite šoninį skydelį ant 2 plastikinių kaiščių, kurių šoniniame skydelyje yra skylės.
Įsitikinkite, kad kabeliai ir žarnos nėra suspausti (4 pav.).

5. Pritvirtinkite galinę šoninio skydelio pusę 2x M5 varžtais (5 pav.)

6.Tada naudokite 2x M5 varžtus, kad pritvirtintumėte šoninę dalį. (6 pav.).

SURINKIMAS SURINKIMAS

5  6

7. Atitinkamą dekoracinę dalį pridėkite ir įstatykite į vietą (7 pav.).

7

PAKOJIS

1. Atlaisvinkite pakojo dalies laikiklį, atsukdami skersinius varžtus (2 pav.)

2. Padėkite pakojį prieš kėdę ir prijunkite laidus bei oro žarną (1 pav.). Pakelkite pakojį į
laikiklio tvirtinimą naudodami du varžtus kairėje ir dešinėje.

1 2

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

3. Uždarykite laikiklį (3 pav.) ir priveržkite jį anksčiau išimtu varžtu (4 pav.). Taikykite tai
kiekvienai pusei.

4. Įsitikinkite, kad pakojis yra tinkamai sumontuotas. Paimkite pakojį ir kelis kartus rankiniu
būdu kilstelkite iš apačios į viršų. Jei nepastebite nieko neįprasto, pakojis sumontuotas
teisingai.

3 4

21 2

GALVOS PAGALVĖLĖS IR ATLOŠO NUĖMIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Galvos pagalvėlės naudojimas gali sumažinti kaklo ir pečių masažo intensyvumą. Galite
nuspręsti, ar naudoti galvos pagalvėlę pagal savo poreikius (galvos pagalvėlė rekomen-
duojama). Atlošas ir nugaros pagalvėlė yra sujungti užtrauktuku (1). Galvos pagalvėlė ir
atlošas yra sujungti kabliuko užsegimu (2).

3 4

21 2

SURINKIMAS

GRINDŲ APSAUGA

Ilgalaikis stiprus masažinio krėslo spaudimas gali subraižyti grindis. Taigi, ant grindų,
kur yra masažinis krėslas, padėkite kilimėlį arba kitokią dangą, kad išvengtumėte žalos.

Nejudinkite masažinio krėslo su ratukais ant nelygaus paviršiaus arba siauroje erdvėje.

3 4

21 2

MASAŽINIO KRĖSLO PERSTŪMIMAS

Įsitikinkite, kad ant grindų nėra laidų. Pakreipkite atlošą atgal iki tam tikro laipsnio (todėl
svorio centras lieka ant ratų), rankomis stumkite masažinį krėslą pirmyn arba atgal ir
galiausiai lėtai ir švelniai grąžinkite į pradinę padėtį.

Prieš perstumdami masažinį krėslą, turite jį išjungti ir atjungti maitinimo laidą.

Perstumti masažinį krėslą reikia bent dviem žmonėmis. Vienas asmuo turi pakelti
masažinį krėslą iš priekio, kad būtų galima jį pastatyti ant ratų!

Zipper and-loop 

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

2.

3.

5.
6.
7.

8.

4.

9.

13.

14.

16.

17.

15.

11.

12.

1.

10.

VALDYMO PULTAS

1. Ekranas: spalvotas TFT LCD ekranas, rodantis masažo funkcijas veikiant.

2. Įjungimas / išjungimas: įjungia ir išjungia masažinį krėslą.

3. AUTO mygtukas: įeikite į automatinio funkcijos režimo pasirinkimo sąsają. Daugiau informacijos rasite
skyriuje „Automatinė programa“.

4. Nulinės gravitacijos mygtukas: sureguliuokite masažinio krėslo kampą, kad gravitacija
būtų nulinė. Iš viso galima pasirinkti iš keturių režimų (t. y. 1-as paspaudimas yra 1
lygis; 2-as paspaudimas yra 2 lygis; 3-as paspaudimas yra 3 lygis; 4-as paspaudimas
grąžina masažo kėdę į pradinę būseną)

5. Mygtukas AUKŠTYN: naršymo mygtuku aukštyn pasirinkite objektą aukštyn meniu arba
koreguokite masažo padėtį aukštyn.

6. OK:patvirtinkite pasirinktą masažo funkciją masažui.

7. Kairysis mygtukas: kairiuoju naršymo klavišu grįžtama į ankstesnį meniu arba   
pasirenkamas objektas į kairę.

8.
Mygtukas žemyn: naršymo mygtuku žemyn pasirinkite objektą meniu žemyn arba
reguliuokite masažo padėtį žemyn.

9. Pakojo įtraukimas: Paspauskite ir palaikykite šį mygtuką, kad atitrauktumėte pėdų
atramą. Atleiskite, kad sustabdytumėte.

10.
Mygtukas kojų atrama aukštyn: pakoreguokite pakojį aukštyn pagal savo masažo
poreikius, kad masažo poza būtų patogiausia.

11. Kojų atramos žemyn klavišas: nustatykite kojų atramą žemyn pagal savo masažo
poreikius, kad masažo poza būtų patogiausia.

12. Pailginti pakojį: paspauskite ir palaikykite šį mygtuką, kad ištiestumėte pėdų atramą.
Atleiskite, kad sustabdytumėte.

13.
Pauzės mygtukas: pristabdykite visas šiuo metu naudojamas masažo funkcijas.

Paspauskite šį mygtuką dar kartą, kad toliau paleistumėte visas masažo funkcija

14. Meniu mygtukas: įeikite į pagrindinio meniu pasirinkimo sąsają.

15. Dešinysis klavišas: dešinysis naršymo klavišas: įeikite į submeniu arba pasirinkite o

16. Sėdimo su jungtimi mygtukas: pagal reikiamą masažo kampą vienu metu sureguliuokite
atlošo ir kojų atramos sėdėjimo funkciją, kad būtų patogiausi surišta sėdėjimo masažo
poza.

17. Sujungimo gulėjimo mygtukas: pagal reikiamą masažo kampą vienu metu sureguliuokite
atlošo ir kojų atramos sukabinimo gulėjimo funkciją, kad masažo poza būtų patogiausia.
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ĮJUNKITE MAITINIMĄ

Elektros tinklas Įstatykite
maitinimo laidą

Įjunkite jungiklį

MASAŽO FUNKCIJŲ VALDYMAS

2. PRADŽIA

Norėdami pradėti masažą, paspauskite jungiklį. Įeikite į pradžios ekraną. Atlošas išlaikys
numatytąją padėtį, o kojų atrama bus šiek tiek pakelta. Tiesiog palaukite, kol bet kuri iš
automatinių funkcijų programų automatinio funkcijų pasirinkimo sąsajoje pradės masažą.
Jei per 5 minutes nepasirenkama jokia „AUTO“ funkcija, masažo kėdė automatiškai
išsijungia.

Fast massage

Comfort massage

Relax massage

Stretch massage

Full body massage

Neck & shoulder massage

Auto ProgramME

Select the object with  and press OK

KŪNO SKENAVIMAS

1. Pasvirimo kampo nustatymas

Pasirinkus bet kurią automatinę funkciją, atlošo ir kojų atramos padėtys bus sureguliuotos
pagal iš anksto nustatytus kampus. Sureguliavus kampą, masažinis krėslas automatiškai
nustatys pečių padėtį ir kūno formą.

PASTABA: Greito masažo funkcija gali nustatyti tik pečių padėtį, kiti režimai skirti viso kūno
formai ir padėties aptikimui. Palaukite, kol šis aptikimas bus baigtas, arba paspauskite
„OK“, kad praleistumėte veiksmą.

Auto lying down
Attention!  

Ensure that there are 
no objects around 
the massage chair.

Press OK to skip Press OK to skip

Body sensing
Just a moment...

2. Pečių pozicijos nustatymas

Nustačius pečių padėtį, garsinis signalas pypsi. Jei skiriasi nuo tikrosios pečių padėties,
sureguliuokite ją į vieną iš 11 lygių paspausdami mygtuką „Aukštyn“ arba „Žemyn“.
Masažas prasidės pagal numatytuosius nustatymus, jei nebus aptikta pečių padėtis. Jei
per 10 sekundžių nereguliuojama, masažo funkcijos įsijungia automatiškai. Tiesiogiai
paspauskite „OK“, kad pradėtumėte iš karto.

PASTABA: Masažo metu galite paspausti mygtuką „Kairėn“ arba „Dešinėn“ navigacijos
sąsajoje, kad pasirinktumėte „Pečių reguliavimas“ meniu, patvirtintumėte „OK“ ir
iškviestumėte pečių reguliavimo sąsają. Taip pat galite naudoti mygtuką „Aukštyn“ arba
„Žemyn“, kad sureguliuotumėte pečių padėtį.

·

·

·

Fast massage
Knead

Auto Mode Shoulder position

Back speed Back intensity

Upper air Roll speed

Adjustment Shoulder

Low shoulder position

Suitable shoulder position

High shoulder position

VALDYMO PULTAS VALDYMO PULTAS

Select the object with  and press OK Please use  to adjust the shoulder 
position and press OK
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Mygtukas Aprašymas

Norėdami nustatyti pečių padėtį pradėję masažo programas, pasirinkite
funkciją „Pečių padėties reguliavimas“. Norėdami reguliuoti pečių padėties
aukštį, galite paspausti mygtuką „Aukštyn“ arba „Žemyn“.

3. Masažo padėtis

• Įvedęmasažo programas, galite reguliuoti masažo padėtį paspausdami nuotolinio valdymo
pultelio mygtuką „Meniu“ ir pasirinkę „Manual function“; pasirinkite vieną iš rankinių
funkcijų. Norėdami grįžti į informacinį ekraną, naudokite mygtuką „Kairysis mygtukas“ (t.
y. informacinis ekranas pakeičiamas į rankinės funkcijos ekraną).

• Kai masažo srityje matomas fiksuotas taškas arba dalinė sritis, rankinės funkcijos sąsajoje
galite tiesiogiai paspausti mygtuką „Aukštyn“ arba „Žemyn“, kad masažą reguliuotumėte
aukštyn arba žemyn.

• Jei masažo srityje nėra nei fiksuoto taško, nei dalinės srities, rankinių funkcijų sąsajoje
pasirinkite „Adjustment“, tada „Massage area“, kad pasirinktumėte fiksuotą tašką arba
dalinę sritį. Mygtukas „Kairėn“ grąžina jus į informacijos ekraną. Toliau reikia paspausti
„Aukštyn“ arba „Žemyn“, kad masažą reguliuotumėte aukštyn ir žemyn.

PASTABA: Negalite nustatyti masažo padėties, kai masažinis krėslas veikia automatinio
programavimo režimu.

30:00 30:00

00:00

Select the object with  and press OK

Main Menu

Manual Mode

Other functions

Customise

Angle adjustment

Setting

Auto ProgramME

Manual Mode

Knead 
Range: Spot 
Width: 2

Back speed Back intensity

Upper air Roll speed

Adjustment Shoulder

AUTOMATINĖS PROGRAMOS

•Norėdami patekti į pagrindinį meniu, paspauskite mygtuką „Meniu“. Norėdami pasirinkti
automatinę funkciją, paspauskite mygtuką „aukštyn“ arba „žemyn“. Paspauskite „OK“
(arba tiesiog paspauskite „AUTO“ mygtuką informaciniame ekrane), kad patvirtintumėte
automatinio masažo funkcijos pasirinkimą.

• Yra21 atskira automatinio masažo funkcija. Atidarykite automatinio masažo sąsają.
Paspauskite mygtuką „Aukštyn“ arba „Žemyn“, kad pasirinktumėte bet kurią automatinio
masažo programą. Automatiškai grįžtama į informacinį ekraną, po kurio pasirodo
automatinės funkcijos informacijos ekranas.

30:00 30:00

Other functions

Customise

Angle adjustment

Setting

Manual Mode

Auto ProgramME

Main Menu Auto ProgramME

Relax massage

Stretch massage

Full body massage

Neck & shoulder massage

Comfort massage

Fast massage

Funkcija Aprašymas

Greitas masažas
(demo versija) Greitaipatirkitevisusmasažoefektus

Patogus
masažas

Patogiausio masažo patirtis.

Atpalaiduojantis
masažas

Švelnus irpatogusgilusmasažas,mažinantiskūnonuovargį ir
atpalaiduojantiskūną.

Tempimo
masažas

Ištiesiamoskojos ir juosmuo perkojųatramą iratlošą,kadveiksmingai
pašalintumėtenuovargį, sumažintumėtesąnariųskausmą iratgautumėte
gyvybingumą.

Viso kūno
masažas

Gilusmasažaskūnuiatjauninti.

Kaklo ir pečių
masažas

Unikalios kaklo ir pečių masažo technikos dėka gali būti atliktas
efektyvus kaklo stuburo ir menčių masažas, siekiant palengvinti kaklo
ir pečių skausmus bei sumažinti kaklo ir pečių nuovargį.

VALDYMO PULTAS VALDYMO PULTAS

Use  to adjust the massage position at the 
Spot and Partial.

Select the object with  and press OK Select the object with  and press OK
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Nugaros ir
juosmens masažas

Sutelkite dėmesį į nugaros ir juosmens masažą, kad sumažintumėte
nugaros ir juosmens skausmą.

Pilnas oro
pagalvių
masažas

Sutelkite dėmesį į viso kūno oro pagalvių masažą, kad pasiektumėte
visišką atsipalaidavimą ir gilų kūno masažą bei visiškai pašalintumėte
kūno nuovargį ir skausmą.

Streso mažinimas
Išvaduoja kūną nuo nuovargio ir skausmo; pasiekiamas atsipalaidavimas,
pagerinta mikrocirkuliacija ir greitai pašalintas nugaros ir galūnių nuovargis.

Energija
Po nakties poilsio kūnas gali pailsėti; masažuojami viso kūno raumenys,
kad greitai pabustų organizmo funkcijos ir prasidėtų nauja gyvybinga
diena.

Masažas 
prieš miegą

Masažas, skirtas dvylikai pagrindinių kūno akupunktūrinių taškų, padeda
organizmui sureguliuoti pusiausvyrą, greitai pagerinti miego kokybę.

Sąnarių priežiūra
Rūpinkitės visų savo galūnių ir sąnarių sveikata stumiant, traukiant,
tempisnt ir kitais masažo režimais.

Kaklo ir pečių
priežiūra

Unikali pečių ir kaklo masažo technika skatina kraujotaką, malšina
kaklo ir pečių skausmus.

Stuburo masažas
Prevencija kuprai; kiekvieno slankstelio masažas; gerinama stuburo
sveikata; teigiamai veikiamos tarpslankstelinio disko išvaržos.

Biuro režimas
 Ilgą laiką sėdint biure, ši funkcija gali padidinti fizinį krūvį masažuojant
ir pagerinti kūno funkcijas. 

Po sporto Greitai atsigaukite po fizinio nuovargio po treniruotės.

Smegenų veiklai
Sumažina kaklo ir pečių skausmą; skatina kraujo tiekimą į smegenis,
masažuojant YUZHEN ir DAZHU taškus.

Stuburo priežiūra
Rūpinkitės stuburo sveikata dėl fizinio krūvio stokos.

Liemens priežiūra
Sutelkite dėmesį į juosmeninės stuburo dalies sveikatos gerinimą ir
juosmens raumenų įtampos mažinimą.

Kojų priežiūra Greitai malšina apatinių galūnių skausmą ir raumenų nuovargį.

Atjauninimas Pagerinamiegokokybę irdarboefektyvumą.

RANKINĖS FUNKCIJOS

• Norėdami patekti į pagrindinio meniu sąsają, paspauskite „Meniu“ mygtuką. Paspauskite
mygtuką „Aukštyn“ arba „Žemyn“, kad pasirinktumėte rankinę funkciją, ir paspauskite
„OK“, kad įeitumėte į rankinės funkcijos sąsają.

• 11 rankinio masažo technikų/funkcijų: OFF, minkymas, Tapping I, Tapping II, minkymas
ir bakstelėjimas vienu metu, Shiatsu I, Shiatsu II, pečių pakėlimas, 3D I, 3D II, 3D III, 3D
IV ir kt.

• Įėję į rankinės funkcijos sąsają, paspauskite mygtuką „Aukštyn“ arba „Žemyn“, kad
pasirinktumėte reikiamą rankinio masažo techniką. Paspauskite “OK”, kad patvirtintumėte.
Pasirinkę techniką, automatiškai nebegrįšite į informacinę sąsają. Norėdami grįžti į
ankstesnę sąsają, paspauskite „Kairįjį mygtuką“. Grįžę į informacinę sąsają, pamatysite,
kad įvedėte rankinės funkcijos informacinę sąsają.

30:0030:00

Other functions

Customise

Angle adjustment

Setting

Manual Mode

Auto ProgramME

Main Menu Manual mode

Tap I

Tap II

Knead & Tap

Shiatsu I

Knead

Stop

Funkcija Aprašymas

Minkymas Greitis

Reguliuojami 5 greičio lygiai
Reguliuojami 5 pločio lygiai

Bilsnojimas Greitis, plotis

Minkymas ir bilsnojimas vienu metu Greitis

Shiatsu Greitis, plotis

Pečių pakėlimas Greitis

3D Greitis, plotis

*Minkymo ir bakstelėjimo funkcijoms pločio reguliuoti negalima. 

**3D masažo technikos režimu 3D ir 3D pločio reguliuoti negalima; galima reguliuoti 3D ir 3D
plotį.

VALDYMO PULTAS VALDYMO PULTAS

Select the object with  and press OK Select the object with  and press OK
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KITOS FUNKCIJOS (PAGRINDINIO MENIU MYGTUKAS – KITOS FUNKCIJOS)

• Norėdami patekti į pagrindinio meniu sąsają, paspauskite „Meniu“ mygtuką. Norėdami
pasirinkti kitas funkcijų piktogramas, paspauskite mygtuką „Aukštyn“ arba „Žemyn“.
Paspauskite „OK“, kad įeitumėte į kitas funkcijų sąsajas.

• Įvedękitąfunkcijos sąsają, paspauskite mygtuką „Aukštyn“ arba „Žemyn“, kad pasirinktumėte
masažo funkciją. Pasirinkę bet kurią iš funkcijų, naudokite „Dešinėn“, kad įjungtumėte
arba išjungtumėte funkciją. Tada paspauskite „OK“, kad patvirtintumėte. Norėdami grįžti
į ankstesnę meniu sąsają, paspauskite “Kairėn”.

Other functions

Customise

Angle adjustment

Setting

Manual Mode

Auto ProgramME

Main Menu Other functions

OFF

ON

Upper air

Lower air

Back heat

Calf knead

1. Viršutinės kūno dalies oro pagalvių masažas

Eikite į kitas ekrano funkcijas. Paspauskite mygtuką „aukštyn“ arba „žemyn“, kad
pasirinktumėte viršutinės kūno dalies oro pagalvės masažo funkciją. Norėdami įjungti
arba išjungti viršutinės kūno dalies oro pagalvių masažo funkciją, naudokite „Dešinėn“.
Tada paspauskite „OK“, kad patvirtintumėte. Norėdami grįžti į ankstesnę meniu sąsają,
paspauskite mygtuką “Kairėn”.

Other functions

OFF

ON

Upper air

Lower air

Back heat

Calf knead

30:00

00:00

Auto Mode

Fast massage
Knead

Back speed Back intensity

Upper air Roll speed

Adjustment Shoulder

2. Oro pagalvių masažas apatinei kūno daliai

Eikite į sąsają: Kitos funkcijos. Paspauskite mygtuką „Aukštyn“ arba „Žemyn“, kad
pasirinktumėte apatinės kūno dalies oro pagalvės masažo funkciją. Paspauskite mygtuką
„Dešinėn“, kad įjungtumėte arba išjungtumėte apatinės kūno dalies oro pagalvių masažo
funkciją. Paspauskite “OK” mygtuką, kad patvirtintumėte. Norėdami grįžti į ankstesnę
meniu sąsają, paspauskite mygtuką “Kairėn”.

Other functions

OFF

ON

Upper air

Lower air

Back heat

Calf knead

30:00

00:00

Auto Mode

Fast massage
Knead

Back speed Back intensity

Upper air Roll speed

Adjustment Shoulder

3. Nugaros šildymas

Įveskite kitų funkcijų sąsają. Paspauskite mygtuką „Aukštyn“ arba „Žemyn“, kad
pasirinktumėte nugaros apšilimo funkciją, nugarinis paviršius sušils po 3 minučių apšilimo
laikotarpio. Norėdami įjungti arba išjungti funkciją, naudokite mygtuką „Dešinėn“. Tada
paspauskite „OK“, kad patvirtintumėte. Norėdami grįžti į ankstesnę meniu sąsają,
paspauskite mygtuką “Kairėn”.

Other functions

OFF

ON

Upper air

Lower air

Back heat

Calf knead

30:00

00:00

Auto Mode

Fast massage
Knead

Back speed Back intensity

Upper air Roll speed

Adjustment Shoulder

VALDYMO PULTAS VALDYMO PULTAS

Select the object with  and press OK Select the object with  and press OK

Select the object with  and press OK Select the object with  and press OK

Select the object with  and press OK Select the object with  and press OK

Select the object with  and press OK Select the object with  and press OK
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4. Kojų minkymas

Įveskite kitos funkcijos sąsają. Paspauskite mygtuką „Aukštyn“ arba „Žemyn“, kad
pasirinktumėte kojų minkymo funkciją. Norėdami įjungti arba išjungti tokią funkciją, naudokite
„Dešinėn“. Tada paspauskite „OK“, kad patvirtintumėte. Norėdami grįžti į ankstesnę meniu
sąsają, paspauskite “Kairėn”

Other functions

OFF

ON

Upper air

Lower air

Back heat

Calf knead

30:00

00:00

Auto Mode

Fast massage
Knead

Back speed Back intensity

Upper air Roll speed

Adjustment Shoulder

IŠMANUSIS IŠSAUGOJIMAS

1.Išsaugojimas

•Norėdami patekti į meniu sąsają, paspauskite mygtuką „Meniu“. Paspauskite mygtuką
„Aukštyn“ arba „Žemyn“, kad pasirinktumėte intelektualios atminties piktogramą.
Paspauskite „Gerai“, kad įeitumėte į intelektualios atminties sąsają.

• Išmanioji atminties funkcija apima: M1, M2, M3, M4 ir M5 (5 atminties pozicijos).

• Saugojimas:išsaugokite masažo režimą, masažo techniką, oro pagalvės režimą ir
intensyvumą pagal esamą būseną, kojų atramos ir atlošo padėtis bei kampus ir kitas
masažo funkcijas.

Other functions

Customise

Angle adjustment

Setting

Manual Mode

Auto ProgramME

Main Menu

Memory Use

Memory Save

Cancel

2. Įrašymas į atmintį

• Įėję į intelektualiąją saugojimo sąsają, paspauskite mygtuką „Aukštyn“ arba „Žemyn“, kad
pasirinktumėte masažo funkciją, kurią norite išsaugoti. Norėdami išsaugoti, patvirtinkite
mygtuku „OK“.

• Įveskiteintelektualiosios atminties (atminties išsaugojimo) sąsają. Paspauskite mygtuką
„Aukštyn“ arba „Žemyn“, kad pasirinktumėte vieną iš 5 atminties vietų. Pasirinkite „OK“, kad
patvirtintumėte ir pažymėtumėte išsaugotą masažo funkciją; paspauskite mygtuką “Kairėn”,
kad grįžtumėte į ankstesnę meniu sąsają

User

Dad

Mom

Son

Daughter

None

Memory Use

Memory Save

Cancel

Memory Save

M1

M2

M3

M5

M4

PASTABA: Pažymėkite išsaugotą masažo funkciją ir metodą (pvz., tėvas, mama, sūnus,
dukra arba nė vieno).

3. Atminties naudojimas

Atidarę intelektualiąją saugojimo sąsają, paspauskite mygtuką „Aukštyn“ arba „Žemyn“,
kad pasirinktumėte išsaugotą masažo funkciją. Norėdami grįžti į ankstesnę meniu sąsają,
paspauskite mygtuką “Kairėn”.

Memory Use

Memory Save

Cancel

Memory Save

M1

M2

M3

M5

M4

VALDYMO PULTAS VALDYMO PULTAS

Select the object with  and press OK Select the object with  and press OK

Select the object with  and press OK

Select the object with  and press OK

Select the object with  and press OK
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KAMPO REGULIAVIMAS

• Norėdami patekti į pagrindinio meniu sąsają, paspauskite „Meniu“ mygtuką. Paspauskite
klavišą „Aukštyn“ arba „Žemyn“, kad pasirinktumėte kampo reguliavimo piktogramą.
Paspauskite „OK“, kad įeitumėte į kampo reguliavimo sąsają.

• Įėjęį kampo reguliavimo sąsają, paspauskite mygtuką „Aukštyn“ arba „Žemyn“, kad
pasirinktumėte norimą kampo reguliavimo funkciją. Pasirinkę bet kurį kampą, paspauskite
„OK“, kad patvirtintumėte pasirinktą kampo reguliavimą. Norėdami grįžti į ankstesnę meniu
sąsają, paspauskite “Kairėn”.

Other functions

Customise

Angle adjustment

Setting

Manual Mode

Auto ProgramME

Main Menu Angle adjustment

Zero-G

Back angle

Calf angle

Whole body angle

1. Kampas visam kūnui

Įveskite kampo reguliavimo sąsają. Paspauskite klavišą „Aukštyn“ arba „Žemyn“, kad
pasirinktumėte viso kūno kampo funkciją. Tada paspauskite mygtuką „Aukštyn“ arba
„Žemyn“, kad sureguliuotumėte viso kūno kampą iki norimo kampo; paspauskite “Kairėn”,
kad grįžtumėte į ankstesnę meniu sąsają

Angle adjustment

Zero-G

Back angle

Calf angle

Whole body angle

Whole body angle

2. Kojų kampas

Įveskite kampo reguliavimo sąsają. Paspauskite mygtuką „aukštyn“ arba „žemyn“, kad
pasirinktumėte kojų atramos kampo funkciją. Tada paspauskite mygtuką „Aukštyn“ arba
„Žemyn“, kad sureguliuotumėte kojų atramos kampą iki pageidaujamo masažo kampo;
paspauskite “Kairėn”, kad grįžtumėte į ankstesnę meniu sąsają.

Angle adjustment

Zero-G

Back angle

Calf angle

Whole body angle

Calf angle

3. Atlošo kampas

Įveskite kampo reguliavimo sąsają. Norėdami pasirinkti atlošo kampo funkciją, paspauskite
mygtuką „aukštyn“ arba „žemyn“. Tada paspauskite mygtuką „Aukštyn“ arba „Žemyn“, kad
sureguliuotumėte atlošo gulėjimo kampą iki pageidaujamo masažo kampo; paspauskite
“Kairėn”, kad grįžtumėte į ankstesnę meniu sąsają.

Angle adjustment

Zero-G

Back angle

Calf angle

Whole body angle

Back angle

VALDYMO PULTAS VALDYMO PULTAS

Select the object with  and press OKSelect the object with  and press OK

Select the object with  and press OK Use the  to adjust the whole body angle

Select the object with  and press OK Use the  to adjust the calf angle

Select the object with  and press OK Use the  to adjust the back angle
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4. Nulinė gravitacija

Įveskite kampo reguliavimo sąsają. Paspauskite klavišą „aukštyn“ arba „žemyn“, kad pasirink-
tumėte nulinės gravitacijos funkciją; paspauskite “OK”, kad įeitumėte į nulinės gravitacijos
sąsają, tada paspauskite mygtuką “Aukštyn” arba “Žemyn”, kad pasirinktumėte IŠJUNGTA,
bet kurį iš 1 lygio, 2 lygio arba 3 lygio nuliniam gravitacijos kampui. Tada paspauskite „OK“,
kad patvirtintumėte; paspauskite “Kairėn”, kad grįžtumėte į ankstesnę meniu sąsają.

Angle adjustment

Zero-G

Back angle

Calf angle

Whole body angle

3

2

1

OFF

Zero-G

NUSTATYMAI
Norėdami patekti į pagrindinį meniu, paspauskite mygtuką „Meniu“. Mygtukais „Aukštyn“
arba „Žemyn“ pasirinkite norimą nustatymo funkciją. Pasirinkite vieną iš nustatymo funkcijų ir
paspauskite mygtuką „Dešinėn“, kad pasirinktumėte pasirinktą nustatymo funkciją. Paspauskite
mygtuką “OK”, kad patvirtintumėte; paspauskite mygtuką “Kairėn”, kad grįžtumėte į ankstesnę
meniu sąsają.

Other functions

Customise

Angle adjustment

Setting

Manual Mode

Auto ProgramME

Main Menu Setting

OFF

ON

Language

Bluetooth

Voice control

ID CODE

1.Kalba

Įeikite į pagrindinį meniu. Norėdami pasirinkti kalbos nustatymus, paspauskite klavišą
„Aukštyn“ arba „Žemyn“. Norėdami pasirinkti norimą kalbą, paspauskite „Dešinėn“;
mygtuku „Kairėn“ grįžkite į ankstesnę meniu sąsają (funkciją galima išsaugoti, t. y.
pasirinkus, išjungus ir paleidus iš naujo, išsaugoma paskutinė pasirinkta būsena).

Other functions

Customise

Angle adjustment

Setting

Manual Mode

Auto ProgramME

Main Menu Setting

English

Language

Bluetooth

Voice control

ID CODE

2. Bluetooth

• „Bluetooth“ nustatymai (išjungta pagal numatytuosius nustatymus): įjungus masažo kėdės
„Bluetooth“ funkciją, „Bluetooth“ palaikantį garso šaltinio įrenginį (pvz., mobilųjį telefoną,
planšetinį kompiuterį) galima prijungti prie masažinės kėdės „Bluetooth“ modulio ir groti
muziką garso šaltinio įrenginį galima belaidžiu būdu perduoti į masažinės kėdės garso
sistemą per Bluetooth muzikos atkūrimui.

• Įeikite į nustatymų sąsają. Paspauskite mygtuką „Aukštyn“ arba „Žemyn“, kad
pasirinktumėte „Bluetooth“ nustatymus. Paspauskite „Dešinėn“, kad įeitumėte į
„Bluetooth“ ON/OFF sąsają. Paspauskite “OK”, kad pasirinktumėte reikiamą ON arba
OFF; paspauskite “Kairėn”, kad grįžtumėte į ankstesnę meniu sąsają.

Other functions

Customise

Angle adjustment

Setting

Manual Mode

Auto ProgramME

Main Menu Setting

OFF

ON

Language

Bluetooth

Voice control

ID CODE

• Pasirinkite pagrindinį išmaniojo įrenginio meniu. Pasirinkite „Nustatymai“ ir parinktį
„Bluetooth“. Bluetooth funkcija automatiškai ieškos naujo Bluetooth įrenginio. Kai tik būsite
paprašyti prisijungti prie įrenginio, patvirtinkite tai, kad galėtumėte prisijungti. Išmaniajame
įrenginyje paleiskite „Muzikos grotuvą“ ir pasirinkite grojamą takelį.

VALDYMO PULTAS VALDYMO PULTAS

Select the object with  and press OK Select the object with  and press OK

Select the object with  and press OK Select the object with  and press OK

Select the object with  and press OK Select the object with  and press OK

Select the object with  and press OK Select the object with  and press OK

German
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3. Išmanusis valdymas balsu (YRA TIK ANGLŲ KALBA)

Įveskite nustatymų sąsają. Paspauskite mygtuką „Aukštyn“ arba „Žemyn“, kad
pasirinktumėte išmanųjį valdymą balsu. Paspauskite dešinįjį klavišą, kad pasiektumėte
išmaniojo valdymo balsu nustatymus. Norėdami įjungti arba išjungti pageidaujamą
funkciją, paspauskite „OK“; (išsaugoma balso valdymo būsena, t. y. pasirinkus, išjungus ir
paleidus iš naujo, perimama paskutinė pasirinkta būsena); paspauskite „Kairėn“, kad
grįžtumėte į ankstesnę meniu sąsają.

PASTABA: Pažadinimo funkcija negalima, kai išmanusis valdymas balsu yra išjungtas.

Other functions

Customise

Angle adjustment

Setting

Manual Mode

Auto ProgramME

Main Menu Setting

OFF

ON

Language

Bluetooth

Voice control

ID CODE

4. Produkto ID

Įeikite į nustatymų sąsają. Paspauskite mygtuką „Aukštyn“ arba „Žemyn“, kad
pasirinktumėte įrangos ID ir patikrintumėte esamo įrenginio įrangos numerį.

Other functions

Customise

Angle adjustment

Setting

Manual Mode

Auto ProgramME

Main Menu Setting

2003140001Language

Bluetooth

Voice control

ID CODE

MASAŽO REGULIAVIMAS

• Informacinės sąsajos būsenoje paspauskite „Kairėn“ arba „Dešinėn“, kad pasirinktumėte
masažo reguliavimo mygtuką, ir paspauskite „OK“, kad įeitumėte į masažo reguliavimo
sąsają.

• Įėjęįmasažo reguliavimo sąsają, paspauskite mygtuką „Aukštyn“ arba „Žemyn“, kad
pasirinktumėte norimą masažo reguliavimo funkciją. Pasirinkę bet kurią iš norimų masažo
reguliavimo funkcijų, naudokite mygtuką „Dešinėn“, kad patektumėte į masažo lygio
pasirinkimo sąsają. Tada paspauskite „OK“, kad patvirtintumėte pasirinktą lygį. Norėdami
grįžti į ankstesnę meniu sąsają, paspauskite “Kairėn”.

30:00

00:00

Auto Mode

Fast massage 
Knead

Back speed Back intensity

Upper air Roll speed

Adjustment Shoulder

Adjustment

1

2

3

4

5

Back Speed

Back intensity

Massage area

Massage width

Air intensity

Roll Speed

Funkcija Aprašymas

Nugaros masažo greitis Reguliuojami 5 greičio lygiai

Back massage intensity Nugaros masažo intensyvumas

Masažo diapazonas
Yra 5 jūsų pasirinkimo režimai: fiksuotas taškas, vietinė sritis, visa
nugara, viršutinė nugaros dalis ir apatinė nugaros dalis

Masažo plotis Reguliuojami 5 pločio lygiai

Oro pagalvių intensyvumas Reguliuojami 5 intensyvumo lygiai

Pėdų masažo greitis Pasirinkite iš 4 režimų, įskaitant OFF ir 1-3 lygį

Masažo laikas Pasirinkite iš 4 režimų: +10min, +5min, -5min, -10min

PASTABA: Pagal likusį masažo laiką, kai rodomo laiko nepakanka tam tikram laikui pridėti ir
atimti, operacija nebus rodoma (viršutinė laiko rodymo riba yra 40 minučių). Pavyzdžiui: Jei
nuotolinio valdymo pultelio rodymo laikas yra 39 minutės, masažo laiko reguliavimo diapazonas
bus: -5min, -10min (+10min arba +5min negali būti rodomas). Oro pagalvės intensyvumą
galima reguliuoti tik tada, kai įjungta oro pagalvės arba automatinė funkcija.

VALDYMO PULTAS VALDYMO PULTAS

Select the object with  and press OKSelect the object with  and press OK

Select the object with  and press OK

Select the object with  and press OK

Select the object with  and press OK

Select the object with  and press OK Select the object with  and press OK
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NAUDOJIMAS
PAGRINDINIAI VALDIKLIAI PORANKYJE

3D

1.

2.

4.

5.

6.

7.

3.

8.

9.

10.

11.

1.Balsovaldymomikrofonas: Integruotasbalsovaldymomikrofonas.
2.AUTOmygtukas:paspauskite jį, kad įjungtumėteautomatiniomasažo funkciją.
3.Valdymasbalsu irpažadinimomygtukas: trumpaipaspauskite,kad įjungtumėtevaldymobalsu funkciją, ilgai
paspauskite3sekundes,kad įjungtumėtearba išjungtumėtevaldymobalsu funkciją.
4.Šildymoklavišas:spustelėkitemygtuką,kad įjungtumėtearba išjungtumėtešildymofunkciją.
5.Kojųatramosžemynmygtukas:nustatykitekojųatramąžemyn.
6.Mygtukas„Kojųatramaaukštyn“:nustatykitekojųatramąaukštyn.
7.Sujungimosėdėjimoklavišas:sureguliuokite jungtiessėdėjimokampą.
8.Sujungimogulėjimoraktas:sureguliuokite jungtiesgulėjimokampą.
9.Belaidis telefono įkroviklis:belaidismobiliojo telefono įkrovimas.
10.3D intensyvumorankenėlė: reguliuokite3Drmasažo intensyvumą.
11.Jungiklis:palaikykitenuspaudę2sekundes,kad įjungtumėtearba išjungtumėtemasažinį krėslą.

Mygtukas Apibūdinimas

Maitinimo mygtukas: trumpai paspauskite šį mygtuką, norėdami pristabdyti veiksmą;
paspaudus 3 sekundes, maitinimas bus ĮJUNGTAS/IŠJUNGTAS. Jei masažo pauzės laikas
viršija 20 minučių, visos masažo funkcijos bus automatiškai išjungtos.

- +
3D intensyvumas: reguliuokite 3D masažo intensyvumą (prieš laikrodžio rodyklę rodo „–“, o pagal
laikrodžio rodyklę – „+“). Intensyvumo diapazonas yra 1-5 lygis.

Jungiamasis sėdėjimo klavišas: Laikant nuspaudus šį klavišą, atlošas lėtai kils, o
kojų atrama lėtai judės žemyn; jį atleidus, atlošo ir kojų atramos judėjimas bus
sustabdytas.

Sujungimo gulėjimo klavišas: Laikant nuspaudus šį klavišą, atlošas lėtai judės
žemyn, o kojų atrama lėtai kils; jį atleidus, atlošo ir kojų atramos judėjimas bus
sustabdytas.

Mygtukas pakojui pakelti: Laikykite nuspaudę mygtuką, kad pakojis lėtai pakiltų. 
Atleiskite jį, kad sustabdytumėte tokį veiksmą.

Pakojo nuleidimo mygtukas: laikykite nuspaudę  mygtuką, kad pakojis lėtai
judėtų žemyn. Atleiskite jį, kad sustabdytumėte tokį veiksmą.

Šildymoklavišas: spustelėkitemygtuką,kad įjungtumėtearba išjungtumėtešildymo
funkciją.

Paspauskite, kad įjungtumėte valdymo balsu funkciją, ilgai paspauskite 3 sekundes, kad
įjungtumėte arba išjungtumėte valdymo balsu funkciją. Jei per 6 sekundes
neatpažįstamas tinkamas balso įrašas, balso funkcija bus automatiškai išjungta (šis
mygtukas veikia tik tada, kai įjungtas balso jungiklis)

Automatinio režimo mygtukas: paspauskite jį norėdami perjungti šias automatinio masažo
funkcijas.

NAUDOJIMAS
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NAUDOJIMAS

BALSO VALDYMOKOMANDOS ATSAKYMAS

"Massage on"  "Ok, massage on"

"Massage close"  "Ok, massage close"

"Comfort massage"  "Ok, comfort massage"

"Relax massage"  "Ok, relax massage"

"Full body massage"  "Ok, full body massage"

"Neck massage"  "Ok, neck and shoulder massage"

"Back and waist massage"  "Ok, back and waist massage"

"Stretch massage"  "Ok, stretch massage"

"Open the air pressure"  "Ok, open the air pressure"

"Close the air pressure"  "Ok, close the air pressure"

"Up the seat position"  "Ok, up the seat position"

"Down the seat position"  "Ok, down the seat position"

"Change the other mode"  "Ok, change the other mode"

"Go little down"  "Ok, go little down"

"Go little up"  "Ok, go little up"

VALDYMO BALSU REŽIMAS | galima tik anglų kalba
Paspauskite mygtuką ant porankio bent 3 sekundes, kad įjungtumėte arba išjungtumėte valdymo balsu
funkciją. Jei masažinis krėslas įjungtas arba veikia budėjimo režimu, galite suaktyvinti valdymą balsu
sakydami „Hi Alice“ arba „Hey Alice“. Kai funkcija suaktyvinta, masažinis krėslas atsakys sakydamas
„Aš čia“. Jei atitinkama balso komanda nepateikiama per šešias sekundes, valdymo balsu funkcija
automatiškai išsijungs ir ją reikės suaktyvinti iš naujo.

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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RUTULINIS MASAŽAS Rutulinis masažas yra malonus raumenų įtampos
keitimas į atsipalaidavimą. Ši technika dažnai naudojama masažo pabaigoje,
kad raumenys atsipalaiduotų

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

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

INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ ŠILDYMAS Dėl skvarbios infraraudonųjų
spindulių šilumos išsiplečia kraujagyslės, gerėja kraujotaka, mažėja raumenų
tonusas. Šiluma daro didelį teigiamą poveikį nervinėms ląstelėms, kurios
atsakingos už skausmo signalų perdavimą į smegenis.

SPAUDYMAS IR PLEKŠNOJIMAS Spaudymo ir plekšnojimo masažų
kombinacija.

BILSNOJIMAS Šis masažas 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.

Švelniu paspaudimu pėdose aktyvinama paviršinių kraujagyslių veikla,
pašalinamas kojų nuovargis. 

L-FORMA Galite tikėtis viso kūno masažo nuo kaklo iki sėdmenų.

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

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

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

AUTOMATINĖS MASAŽO PROGRAMOS  22 Automatinės programos su plačiu
masažo rūšių pasirinkimu skirtos visam kūnui. Papildomai galima šildymo funkcija.

ATMINTIS Išmanios atminties funkcijos dėka, masažinis krėslas “prisimins” jūsų
mėgstamiausią masažo programą ir pradės ją be papildomo skenavimo.

NUGAROS PLOTAS Individualus nugaros masažinio ploto pasirinkimas.

ARTROZĖS PREVENCIJA Susideda iš švelnaus tempimo spaudimo. Jis stimuliuoja
kremzles, todėl pagerėja organizmo skysčių pernešimas, maistinių medžiagų
įsisavinimas ir gali sušvelninti artrozės simptomus.

REGULIUOJAMAS PAKOJIS Pėdų atrama gali būti prailginama, todėl pritaikoma
prie įvairių kūno dydžių.

YPATYBĖS

 

YPATYBĖS
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REGULIUOJAMAPAGALVĖLĖ Esantreikalui,galibūti tvirtinamadvigubapagalvėlė,kadmasažas
būtųšvelnesnis

ATLOŠO IR PAKOJO POZICIJOS Reguliuojamos atlošo ir pakojo pozicijos leis masažiniame
krėsle visada jaustis patogiai

BRAINTRONICS Braintronics technologija sinchronizuoja smegenų bangas audio stimuliacijos
pagalba. Braintronics kombinacija su specialia masažo programa padės pavargusiam kūnui ir protui
atsipalaiduoti.

REGULIUOJAMAS PEČIŲ MASAŽAS Masažinės galvutės gali būti reguliuojamos aukštyn arba
žemyn pečių srityje.

ORO PAGALVĖS Oro pagalvių intensyvumas gali būti reguliuojamas

ORO PAGALVIŲ ZONOS Viso kūno oro pagalvių masažas

NUGAROS TEMPIMAS Tiksliniai tempimo masažai suaktyvina kūną ir turi gaivinantį
poveikį visam kūnui.

3D MASAŽAS Taikant šią naują techniką, masažinis mechanizmas juda ne tik
aukštyn ir žemyn, bet ir pirmyn bei atgal.

YPATYBĖS

SHIATSU Shiatsu (spaudžiant 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.

SUGRIEBIMAS UŽ PEČIŲ Tikslinis minkymo masažas pečių/kaklo srityje – idealiai
tinka šios srities įtampai ir skausmui malšinti.

JUOMENS TEMPIMAS Apatinėje nugaros dalyje esančios oro pagalvės užtikrina
švelnų dubens tempimą. Veiksmingai neutralizuoja įtampą.

TAŠKINIS MASAŽAS Galimybė sustabdyti masažines galvutes konkrečiai pasirinktos
vietos masažui.

GREITIS Masažo greitis gali būti reguliuojamas

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

MUZIKA Malonus atsipalaidavimas su muzika.

BLUETOOTHBevielis duomenų perdavimas.

AKUPRESŪROS TAŠKAI Masažuojami kulkšnių ir blauzdų akupresūriniai taškai.

YPATYBĖS
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YPATYBĖS

REFLEKSOLOGIJARefleksologijaatkuriapėdųraumenisirharmonizuojabeveikvisusjūsųkūno
organus.

ŽMOGAUS RANKŲ POJŪTIS Ypatingos formos masažinės galvutės suteikia žmogaus rankų pojūtį.
Maksimalus tempimas yra 6,5 cm, o maksimalus tempimo kampas yra 45 laipsniai, todėl masažinis
mechanizmas veikia labai efektyviai.

GREITAS VALDYMAS Pagrindinių funkcijų pultelis, esantis porankyje, užtikrina lengvą ir paprastą
masažinio krėslo valdymą.

DVIGUBAS KŪNO SKENAVIMAS Masažinis krėslas atlieka kūno skenavimą, kad užfiksuotų pagrindines
kaklo ir nugaros sritis, kad būtų užtikrintas optimalus spaudimas viso masažo metu. Skenavimo
technologija nustato jūsų pečių aukštį, kurį, jei reikia, po nuskaitymo galima pakeisti.

BALSO KONTROLĖ Norėdami suaktyvinti pasirinktas funkcijas, naudokite valdymą balsu

BEVIELIS ĮKROVIKLIS NFC išmaniųjų telefonų belaidžio įkrovimo funkcija.

MAGNETINĖS TERAPIJOS FUNKCIJA Kairiojo ir dešiniojo delno oro pagalvės turi
unikalią masažo funkciją naudojant magnetinio lauko terapiją.

BLAUZDŲ MASAŽAS Minkymo ir spaudimo masažo funkcijos kojų oro pagalvėse
užtikrina, kad būtų pašalinta bet kokia kojų raumenų įtampa, kurią gali sukelti ilgas
stovėjimas.

 

since

2000

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA
Atitinka ES standartus EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU ir RohS 

                   GARANTIJOS PAŽYMĖJIMAS

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 
Mob: +370-640-83271 
El.paštas: vilnius@vaikis.eu
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