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Naudojimo instrukcija

DĖMESIO!
Informacija ir nurodymai saugiam naudojimui.

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite instrukcijas ir ypa č saugumo
nurodymus, pateiktus šiose naudotojo instrukcijose, ir jų kruopščiai laikykit ės. Išsaugokite
instrukcijas, jei ateityje iškilt ų klausimų, ir nepamirškite j ų perduoti kitam žmogui, kuris
naudosis prietaisu. Jei tam tikros instrukcijų 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.

• 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 prietaisu.
• Nepalikite prietaiso ten, kur jis gali būti paveiktas oro sąlygų (lietaus, saulės ir kt.) bei drėgmės.
• Jei prietaisas sugestų ar veiktų netinkamai, išjunkite jį ir nemėginkite taisyti patys. Nugabenkite

jį į autorizuotą IMETEC priežiūros centrą.
• Niekada nepanardinkite prietaisoį vandenį ar kitą skystį.
• 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;
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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.
• Prietaisas sukurtas tik naudojimui namuose ir negali būti naudojamas profesionaliems ar

medicininiams tikslams.

DĖMESIO!
Masažasturi visuometteikti malonumą ir atpalaiduoti.
Jei jaučiateskausmą ar diskomfortą, pakeiskitepadėtį arbanutraukitemasažą.

PRIETAISO IR JO PRIED Ų APRAŠYMAS

1. Elementų skyrius
2. Įjungimo/išjungimomygtukas
3. Švieselė
4. Masažuojančios ir vibruojančios pagalvėlės

SURINKIMAS / PARUOŠIMAS

•••• Išpakuokite produktą.
•••• Patikrinkite, ar jis nepažeistas.
• Atidarykite elementų skyrių (Fig. A).

•••• Įdėkite 3 AAA elementus (nepateikti komplekte)į skyrių.
Atsižvelkite į poliariškumą, nurodytą viduje (Fig. B).

•••• Uždarykite skyrių.

NAUDOJIMAS

• Kad įjungtumėte masažuoklį, vieną kartą paspauskiteįjungimo
mygtuką (2) (Fig. C).

•••• Kad jį išjungtumėte, dar kartą paspauskite mygtuką.

PRIEŽI ŪRA IR LAIKYMAS

Jei ilgesnį laiką neketinate naudoti prietaiso, išimkite elementus.

Masažuoklį valyti galima minkštu, drėgnu skudurėliu. Taip pat galima naudoti lengvą valymo ar
dezinfekavimo priemonę.

Masažuoklį laikykite vaikams nepasiekiamoje, vėsioje ir sausoje vietoje.

NETINKAMO NAUDOJIMUI PRIETAISO PAŠALINIMAS

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

LaikantisEuroposStandarto2002/96/ECinstrukcijų, pasibaigusšio prietaisotarnavimo
laikui, jis privalo būti pašalinamastinkamubūdu.Tai reiškia, kadprietaisogamybosmetu
panaudotosmedžiagosgali būti perdirbtossiekiantišvengtižalosaplinkai.Susisiekitesu
savo vietine atliekų tvarkymoįmone ar prekybininku dėl papildomos informacijos.

Dėmesio:
Neišmeskite elementų kartu su buitin ėmis atliekomis; jos privalo būti išmetamos atskirai.
Išimkite panaudotus elementus iš prietaiso.
Nuneškite jasį specialias surinkimo vietas.

APTARNAVIMO CENTRAS IR GARANTIJA

Jei prietaisas sugestų ar jums prireiktų jo pakeičiamų 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.


