
PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI 
 

Šie prietaisai sukurti laikantis aukščiausių standartų. Jokios prietaiso dalys negali būti taisomos 
naudotojo. Jei jis neveikia, sekite aprašytus iškilusių problemų sprendimo būdus. 
 

Problema 
 

Galima priežastis Sprendimas  

Naudojimo metu prietaisas 
skleidžia triukšmą. 

Tai neišvengiama, tačiau 
prietaisas nėra brokuotas. 

Tai neįtakoja prietaiso 
tarnavimo laiko. 

Triukšmas išauga masažo 
metu. 

Ar jis buvo naudojamas ilgai ir 
be pertraukų? 

Išjunkite prietaisą ir leiskite 
jam pailsėti bent 1 valandą. 

Nereguliarūs masažuoklio 
kairieji arba dešinieji judesiai. 

Tai struktūrinis prietaiso 
reiškinys. 

Tai nėra gedimas. 

Ar jis išsijungė dėl laikmačio? 
Dar kartą paspauskite 
įjungimo mygtuką. 

Ar apsauginis varžtelis buvo 
atsuktas? 

Atsukite apsauginį varžtelį. 

Ar kištukas vis dar lizde? Įkiškite kištuką į lizdą. 
Ar prietaisas įjungtas? Įjunkite prietaisą. 

Masažuoklis nejuda arba 
sustoja masažo metu. 

Ar prietaisas išsijungė dėl per 
didelio svorio? 

Pašalinkite svorį ir keletą 
minučių palaukite. Prietaisas 
vėl įsijungs. 

 

Jei susidursite su problema, neaprašyta lentelėje, palaukite keletą minučių, įkiškite kištuką į lizdą ir 
įjunkite prietaisą. 
Jei prietaisas toliau kels problemų, susisiekite su autorizuotu techninės priežiūros centru. 
 

NETINKAMO NAUDOJIMUI PRIETAISO PAŠALINIMAS 
 

Produkto įpakavimo medžiagos pagamintos iš perdirbamų medžiagų. Pašalinkite jas 
tinkamu, aplinką tausojančiu būdu. 

 
Laikantis Europos Standarto n. 2002/96/EC instrukcijų, pasibaigus šio prietaiso tarnavimo 
laikui, jis privalo būti pašalinamas tinkamu būdu. Tai reiškia, kad prietaiso gamybos metu 
panaudotos medžiagos gali būti utilizuotos siekiant išvengti žalos aplinkai. Susisiekite su 
savo    vietine atliekų tvarkymo įmone ar prekybininku dėl papildomos informacijos. 

 
APTARNAVIMO CENTRAS IR GARANTIJA 

 
Jei prietaisas sugestų ar jums prireiktų jo dalių, kreipkitės į autorizuotą IMETEC techninės 
priežiūros centrą. 
 
Šiam prietaisui suteikiama gamintojo garantija. Smulkesnė informacija pateikta garantiniame 
lapelyje. Jei nebus laikomasi pateiktų naudojimo ir priežiūros instrukcijų, garantija gali būti 
anuliuojama. 

  

 
 

 

IMETEC  
Nugaros masažuoklis 

IM-12391 
 

Naudojimo instrukcija  
 
Mielas naudotojau, 
IMETEC dėkoja, kad renkatės šį produktą. Mes esame užtikrinti, kad jūs įvertinsite kokybę, 
patikimumą ir dėmesį pirkėjui; tai veiksniai, atsižvelgiant į kuriuos produktas buvo sukurtas ir 
pagamintas. 
Naudojimosi instrukcijos buvo parengtos remiantis Europos standartu EN 62079. 

 
DĖMESIO! 
Informacija ir nurodymai saugiam naudojimui. 
 

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite instrukcijas ir ypa č saugumo 
nurodymus, pateiktus šiose naudotojo instrukcijose, ir j ų kruopščiai laikykit ės. Išsaugokite 
instrukcijas, jei ateityje iškilt ų klausimų, ir nepamirškite jų perduoti kitam žmogui, kuris 
naudosis prietaisu.  
Jei tam tikros instrukcij ų dalys pasirodys neaiškios ar sunkiai suprantamos, prašome 
susisiekti su aptarnavimo centru ir tik tada naudotis prietaisu. 

 
SAUGUMO INSTRUKCIJOS 

 
• Išpakavę prietaisą ir jo priedus, patikrinkite, ar komplektas pilnas (žiūrėkite instrukcijose 

pateiktus paveikslus) ir nepažeistas, ar nematyti jokių apgadinimo žymių po transportavimo. Jei 
kyla abejonių, nenaudokite prietaiso; pristatykite jį autorizuotam IMETEC aptarnavimo centrui.  

• Įpakavimo medžiagos nėra skirtos žaidimams! Plastikinius maišelius laikykite toliau nuo 
kūdikių ir mažų vaikų, kurie gali uždusti su jais žaisdami. 

• Prieš įjungdami prietaisą į elektros lizdą įsitikinkite, kad naudojama įtampa atitinka nurodytą 
ant prietaiso.  

• Prietaisas privalo būti naudojamas tik pagal paskirtį, t.y. kaip masažuoklis, skirtas naudoti 
namuose. Bet koks kitas naudojimas laikomas netinkamu ir pavojingu.  

• Neleiskite tiems (įskaitant ir vaikus), kurie nesugeba naudoti prietaiso saugiai (dėl psichinių, 
fizinių ar jutimo trūkumų, nepatyrimo ar nesugebėjimo) juo naudotis vieniems, o tik su atidžia 
priežiūra ar atsakingo asmens pagalba. Prižiūrėkite vaikus, kai jie naudojasi masažuokliu ar yra 
greta jo, kad nežaistų su objektu.  

• Niekada nelieskite prietaiso šlapiomis, drėgnomis rankomis ar kojomis. 
• Netraukite laido ar prietaiso norėdami ištraukti kištuką iš elektros tinklo. 
• Nepalikite prietaiso ten, kur jis gali būti paveiktas oro sąlygų (lietaus, saulės ir kt.) bei drėgmės. 
• Prieš valydami, apžiūrėdami ir kai nesinaudojate prietaisu, visada išjunkite iš elektros tinklo. 
• Jei prietaisas sugestų ar veiktų netinkamai, išjunkite jį ir nemėginkite taisyti patys. Nugabenkite 

jį į autorizuotą IMETEC priežiūros centrą.  
• Nenaudokite prietaiso, jei pažeista jo pagrindinė dalis ar laidas, arba jis nebeveikia tinkamai. 

Jei maitinimo laidas pažeistas ir jį reikia pakeisti, susisiekite su autorizuotu IMETEC 
aptarnavimo centru, kad išvengtumėte galimo pavojaus. 

• Niekada nepanardinkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį. 

UAB „Krinona“ autorizuotas technin ės priežiūros (serviso) centras 
Neries krantinės 18, Kaunas 

tel.: (8-37) 215104 
www.krinona.lt 



• Nenaudokite prietaiso po antklodėmis ar pagalvėmis bei kartu su elektrinėmis anklodėmis ir/ ar 
elektriniais šildytuvais. 

• Venkite objekto sąlyčio su aštriais daiktais, kurie gali jį pažeisti. 
• Nesuspauskite, nelankstykite ir nenaudokite šio objekto lauke. 
• Jei abejojate, ar galite naudoti prietaisą dėl sveikatos būklės, pasitarkite su savo gydytoju. 

Nenaudokite jo jei: 
a) kraujo apytakos sistemos problemos arba sumažėjęs odos jautrumas; 
b) sergant rimta liga arba esant priešoperacinei būklei; 
c) peršalus ir karščiuojant, išsiplėtus venoms, esant trombozei, venų uždegimui, geltai, 
diabetui, nervų ligai (pvz., sėdmens nervo skausmai), tuberkuliozei, turint auglį, hemorojų, 
ūmų uždegimą ar nubrozdinimų. 

• Nerekomenduojama naudoti tiems asmenims, kurie turi širdies stimuliatorių, implantų ar kitų 
panašių prietaisų, taip pat nėščiosioms ir neaiškios kilmės skausmus kenčiantiems asmenims. 

• Objekto nenaudokite toliau nurodytais atvejais: 
a. gyvūnams; 
b. turint slankstelio išvaržą arba patologinę stuburo būseną; 
c. turint širdies cirkuliacinės sistemos ligą ar galvos skausmą; 
d. esant sutinimui, nudegimams, atviroms ar naujoms žaizdoms, kraujosruvoms, kraujuojant ar 
kitokiems sužeidimamas ant kojų užpakalinės dalies; 
e. miego metu; 
f. išgėrus vaistų, pavartojus alkoholio ar narkotikų. 

• Nenaudokite ilgiau, nei rekomenduojama; po 15 minučių, patariama 20 minučių pailsėti. 
• Prietaisas sukurtas tik naudojimui namuose ir negali būti naudojamas profesionaliems ar 

medicinos tikslams. 
• Prietaiso paviršius įkaista. Karščiui nejautrūs asmenys turėtų būti atsargūs naudodamiesi 

masažuokliu. 
 
 
DĖMESIO! 
 

• Masažas turi visuomet teikti malonumą ir 
atpalaiduoti. 

• Jei jaučiate skausmą ar diskomfortą, 
pakeiskite padėtį arba nutraukite masažą. 

• Niekada nesiremkite ant masažinių 
galvučių kai keičiate kūno padėtį ar 
pagalvę. 

• Nekiškite jokio objekto, pirštų ir 
neblokuokite judančių masažo galvučių ir 
jų atramų. 

 
PRIETAISO APRAŠYMAS 

 
1. 6. Apsauginiai diržai  
2. Besisukančios masažo galvutės  
3. Jungtis  
4. Maitinimo laidas su kištuku  
5. Valdymo pultelis  
 

 
 

Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, atblokuokite apsauginį mechanizmą, skirtą 
transportavimui. Atsukite užpakalinėje dalyje esantį varžtelį. Jei jo nenuimsite, 
prietaisas bus negrįžtamai sugadintas. Daugiau šio varžtelio naudoti nebereikės. 

 
SURINKIMAS / PARUOŠIMAS 

 
• Išpakuokite prietaisą ir nuimkite įpakavimo medžiagas. 
• Patikrinkite, ar jis nepažeistas. 
 
Masažuoklis turi susegamus dirželius, kurie leidžia naudoti ant daugumos kėdžių. Du dirželius (1, 
6) kėdės užnugaryje susekite sukimbančiais lipdukais. Jei pageidaujate, masažuoklį galite 
paprasčiausiai užtiesti ant kėdės. Nenaudokite jo ant medinių paviršių, nes jie gali nukentėti. 
 

 
DĖMESIO! 
Masažuoklis nėra tinkamas naudoti mašinoje. 

 
• Kištuką įjunkite į prietaiso jungtį. 
• Maitinimo laidą įjunkite į sieninį elektros lizdą. 
 

NAUDOJIMAS 
 

• Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką (5) ir įjungsite prietaisą. 
• Paspauskite jį dar kartą ir prietaisą išjungsite. 
 
HEAT : šildymo funkcija 
• Paspauskite mygtuką HEAT ir masažo metu įsijungs šildymo funkcija.  
• Paspauskite mygtuką dar kartą, kad išjungtumėte funkciją. 
• Jei norite švelnesnio masažo, ant prietaiso užtieskite rankšluostį. 
 
Automatinis išjungimas 
Masažuoklis automatiškai išsijungia po 15 minučių. Ši funkcija nepakeičia įprastinio išjungimo 
(spaudžiant įjungimo/išjungimo mygtuką). Kai prietaisas nėra nenaudojamas, jį išjukite.  
Kai prietaisas išjungiamas, masažavimo mechanizmas visada grįžta į pradinę padėtį. Kai jis vėl 
įjungiamas, masažas pradedamas nuo šios padėties. 
 
• Po naudojimo, ištraukite kištuką iš lizdo. 
 

PRIEŽI ŪRA IR LAIKYMAS 
 

• Prieš valymą bei kai prietaisas nenaudojamas, išjunkite jį iš elektros lizdo. 
• Masažuoklį valyti galima minkšta, drėgna šluoste. Taip pat galima naudoti švelnią valymo ar 

dezinfekavimo priemonę. 
• Masažuoklį laikykite vaikams nepasiekiamoje, vėsioje ir sausoje vietoje. 
 


