
RANKINIS MASAŽUOKLIS SOLAC ME7711
NAUDOTOJO VADOVAS

Iliustracijos

Perskaitykite šias instrukcijas, prieš pirmą kartą naudodami prietaisą. Išsaugokite jas, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuo . 
Nesilaikydami instrukcijų nurodymų, rizikuojate susižeis .

Sudedamosios dalys  
1. Pagrindinis korpusas
2. Masažuoklis: raudonas LED ON/OFF mygtukas
3. Masažo intensyvumo valdiklis
4. Raudonos LED
5. Masažo galvutės adapteris
6. Mai nimo laidas
7. Pirštų masažo galvutė (paruošimas procedūroms)
8. Dantyta galvutė (an celiuli nis poveikis)
9. Šveičiamoji galvutė (sausas šepetėlis)
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10. Bangos formos galvutė (kūno kontūravimas)
11. Lygi rutulinė galvutė (kūno modeliavimas)
12. Kamuolinė masažo galvutė
13. Diskinė masažo galvutė su spygliukais (an celiuli nis poveikis)
14. Medžiaginis gaubtas

Saugumo perspėjimai
 Vaikai (jaunesni nei 8 metų), sutrikusių pro nių, ju minių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentė  dėl

savo  neprityrimo  ar  reikiamų  žinių  stokos,  prietaisu  naudo s  gali  k  prieš  tai  nkamai  apmoky ,  gerai  suprasdami
grėsmes, galinčias kil  prietaisą naudojant, ir/ar prižiūrimi už juos atsakingo asmens.

 Suaugusiųjų neprižiūrimiems vaikams draudžiama valy  ir prižiūrė  prietaisą.
 Jeigu prietaiso laidas yra pažeistas, leiskite jį pakeis  nauju įgaliotam techninio aptarnavimo centrui, kad išvengtumėte

grėsmės sveikatai. Nemėginkite patys taisy  ir išrink  prietaiso.
 Prieš  įstatydami  prietaiso  kištuką  į  rozetę,  įsi kinkite,  kad  elektros  įtampa,  nurodyta  prietaiso  e ketėje,  sutampa su

srovės, ekiamos Jūsų namuose, įtampa.
 Junkite prietaisą į bent 10 A rozetę.
 Prietaiso kištukas turi lengvai lp  į rozetę. Nemodifikuokite kištuko ir nenaudokite kištukinių adapterių.
 Naudokite prietaisą toliau nuo vaikų ir aplinkinių.
 Nenaudokite prietaiso, jeigu pažeistas jo laidas ar kištukas.
 Įskilus prietaiso korpusui, tuoj pat išjunkite prietaisą iš rozetės, kad nenukrėstų elektros srovė.
 Nenaudokite prietaiso, jeigu jis buvo nukritęs, yra pastebimai pažeistas arba jeigu iš jo bėga vanduo.
 Nenaudokite prietaiso šlapiomis rankomis, kojomis ar basomis.
 Netraukite ir netempkite prietaiso laido. Nenaudokite laido prietaisui neš  ar kel . Jei norite išjung  prietaisui elektros

ekimą, traukite už kištuko, o ne laido.
 Nevyniokite laido aplink prietaisą.
 Reguliariai  krinkite,  ar  nepažeistas  prietaiso  laidas.  Naudojant  prietaisą  su pažeistu ar  susivyniojusiu  laidu,  padidėja

elektros šoko kimybė.
 Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso atvirame ore.
 Nelieskite kištuko šlapiomis rankomis.
 Nepalikite prietaiso lietuje ir vietose, kuriose daug drėgmės. Į prietaisą patekus vandens, padidės elektros šoko kimybė.
 Dėmesio: neleiskite, kad prietaisas sušlaptų.
 Dėmesio: nenaudokite prietaiso netoli vandens.
 Nenaudokite prietaiso netoli vonios, dušo ar baseino.
 Laikykite prietaisą toliau nuo aštrių kampų ir šilumos šal nių.
 Nenaudokite masažuoklio pilvo zonoje, jei laukiatės arba manote, kad galite lauk s.
 Jei  sergate  lė nėmis  ligomis  arba  naudojate  širdies  s muliatorių,  prieš  naudodami  prietaisą,  pasikonsultuokite  su

gydytoju.
 Nenaudokite masažuoklio ant išbertos ar uždegiminės odos.
 Nenaudokite masažuoklio ant nudegimų, atvirų žaizdų ir užkrėstos odos.
 Nenaudokite prietaiso, jeigu skundžiatės išsiplėtusiomis venomis, prasta kraujo cirkuliacija, mėlynėmis, venų uždegimu,

tromboze, diabetu ar lengvai pažeidžiama oda.
 Nenaudokite prietaiso, jeigu vartojate vaistus, galinčius susilpnin  ju minius gebėjimus.

Naudojimas ir priežiūra
 Nenaudokite prietaiso, jeigu nėra nkamai sujung  jo priedai. 
 Nenaudokite prietaiso, jeigu neveikia jo ON/OFF mygtukas.
 Išjunkite prietaisą iš rozetės,  kai nenaudojate prietaiso, prieš pradėdami jo valymą, keisdami nustatymus,  baterijas ar

priedus.
 Prietaisas skirtas naudo  k namuose. Jis nepritaikytas profesionaliam ar industriniam naudojimui.
 Laikykite prietaisą vaikams ir sutrikusių pro nių, ju minių ar fizinių gebėjimų asmenims nepasiekiamoje vietoje.
 Palaikykite  gerą  prietaiso  būklę.  Įsi kinkite,  kad  judančios  prietaiso  detalės  yra  nkamai  išsilygiavusios  ir

neužsiblokavusios. Prietaiso detalės turėtų bū  nesulūžusios ir nesugedusios, kad prietaisas veiktų nkamai.
 Nepalikite įjungto ir veikiančio prietaiso be priežiūros. Taip sutaupysite energijos ir pailginsite prietaiso tarnavimą.
 Nenaudokite prietaiso naminiams gyvūnams prižiūrė .
 Kelkite ir judinkite prietaisą, laikydami už rankenėlių.
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 Jei naudojate prietaisą vonios kambaryje ar panašioje vietoje, išjunkite prietaisą iš rozetės, kai jo nenaudojate, net jei k
trumpai. Vanduo gali pakenk  prietaisui, net jei jis yra išjungtas.

 Išjunkite prietaisą iš rozetės, prieš keisdami jo nustatymus, kraudami baterijas ar keisdami priedus.
 Neguldykite naudojamo prietaiso.
 Nenaudokite prietaiso ilgiau kaip 20 minučių iš karto. Prieš tęsdami naudojimą, palikite jį 1 val. atvės .
 Dėmesio: neužmikite, naudodami šį prietaisą, nes tai gali bū  pavojinga.

Priežiūra
 Naudojant prietaisą ne nkamai ir ne pagal instrukcijas, negalios gamintojo garan ja.

Lipomodeliavimo sistema: apžvalga
Masažuoklis  gali  bū  naudojamas  kaip  efektyvi  terapeu nio  masažo  priemonė,  skirta  naudo  namuose.  Ilgalaikis  prietaiso
naudojimas padės:

 Pagerin  kraujo cirkuliaciją.
 Už krin  odos stangrumą ir švelnumą.
 Pašalin  perteklinius skysčius ir toksinus.
 Pašalin  riebalų perteklių ir „apelsino žievelės“ odą.

Masažo galvutės
 Paruošiamoji masažo galvutė (7): pirštų masažo galvutė, skirta skausmingam celiulitui ir skaudan ems raumenims.
 Priešceliuli nės  galvutės  (8  ir  13):  dantytos  galvutės,  padedančios  pašalin  celiulitą  ir  sutvir n  odą.  Ska na  kraujo

cirkuliaciją,  tonizuoja  raumenis,  turi  limfodrenažinį  poveikį.  Slopina  nugaros,  sėdmenų  ir  strėnų  skausmą,  sušildo
raumenis, atpalaiduoja ir sumažina stresą.

 Kūno kontūravimo galvutė (10): bangos formos galvutė, tonizuojan  ir gerinan  kraujo cirkuliaciją. Skirta naudo  šlaunų ir
sėdmenų zonose.

 Medžiaginis  gaubtas  (14):  skirtas  naudo  su  kūno  kontūravimo  galvute.  Jūsų  patogumui  galėsite  uždeng  galvutę
medžiaginiu gaubtu. Nenaudokite jo kartu su kremais.

 Kūno modeliavimo galvutė (11): lygi rutulinė galvutė, skirta efektyviam skausmingo celiulito mažinimui.
 Sausas šepetėlis (9): šveičiamasis šepetėlis. Pašalina negyvą odą ir ska na kraujo cirkuliaciją.
 Kamuolinė masažo galvutė (12): s muliuoja ir tonizuoja raumenis, padėdama sutvir n  odą. Pagerina kraujo cirkuliaciją

pilvo zonoje, pašalindama toksinus. Gerina žarnyno būklę ir neleidžia atsiras  vidurių užkietėjimui.

Naudojimas
Bendrieji naudojimo patarimai

 Masažo intensyvumo valdiklis leidžia Jums valdy  masažo intensyvumą. Pradėkite nuo nedidelio greičio ir pamažu jį 
didinkite, atsižvelgdami į savo jautrumą masažui.

 Raudona lemputė – papildoma masažo funkcija. Naudokite ją, norėdami už krin  masažo efektyvumą.
 Jei naudojate specialius kremus (tonizuojančius ar an celiuli nius), užtepkite juos po masažo.
 Prietaisas turi variklio apsaugos sistemą, išjungiančią variklį, jeigu jis perkaista. Tokiu atveju palikite prietaisą atvės , prieš 

vėl jį įjungdami.
 Jei norite tęs  prietaiso naudojimą, palaukite, kol prietaisas atvės.
 Masažas bus efektyvesnis, jei naudosite prietaisą reguliariai. Naudokite prietaisą kasdien, kol pastebėsite rezultatus. 

Tuomet naudokite prietaisą, kad juos palaikytumėte. Norėdami gau  geresnius rezultatus, keiskite laisvalaikio įpročius ir 
mitybą.

Prieš naudojant prietaisą
 Įsi kinkite, kad nuim  visi pakuotės elementai.

Naudojimas
 Prieš jungdami prietaisą į rozetę, visiškai išvyniokite laidą.
 Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę.
 Įjunkite prietaisą, naudodami ON/OFF mygtuką.
 Pasirinkite pageidaujamą grei .
 Pasirinkite masažo galvutę.
 Galite pakeis  keletą galvučių vieno masažo metu.
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 Pasirinkite masažavimo intensyvumą, naudodami intensyvumo valdiklį (3). Pridėkite masažuoklį prie vietos, kurią ke nate 
masažuo .

 Jungikliu (2) nustatykite masažavimo padė  (2B pav.) arba masažo ir infraraudonųjų spindulių padė  (2C pav.) pagal Jūsų 
poreikius.

 Prijunkite galvutę, skirtą Jūsų pageidaujamam masažo būdui, prie galvutės adapterio (3 pav.).
 Tvirtai laikydami prietaisą abiem rankomis, judinkite jį kraujo cirkuliacijos kryp mi (žr. skil  „Masažavimo kryp s“).
 Smarkiai nespausdami, lengvai braukite masažuoklį per pasirinktą kūno vietą. Jei pernelyg smarkiai spausite prietaisą, 

variklis veiks neefektyviai. 
Masažavimo kryp s

 Visuomet braukite prietaisą kraujo cirkuliacijos kryp mi į viršų.
 NIEKADA esiogiai nemasažuokite stuburo.
 NIEKADA esiogiai nemasažuokite kaulo (kelių, kulkšnių, alkūnių). Išsikišusios masažo galvutės dalys gali atsitrenk  į 

kaulus ir juos sužeis .
 Jei masažuojate kojas, pridėkite prietaisą ant šlaunų, netoli kelio. Traukite jį į viršų link klubų (5 pav.).
 Jei masažuojate sėdmenis, rinkitės sukamųjų judesių ir traukimo į viršų kombinaciją (6 pav.).
 Jei masažuojate pilvą, pridėkite prietaisą prie bambos ir judinkite į išorę (7 pav.). Venkite sukamųjų judesių aplink bambą.
 Jei masažuojate rankas, pridėkite prietaisą netoli alkūnės ir judinkite jį link pažas es. Pakartokite nuo pažas es link 

alkūnės (8 pav.).
 Jei masažuojate nugarą, pridėkite masažuoklį apačioje, greta stuburo, ir traukite į viršų link pečių (9 pav.). 

Masažo galvutės parinkimas
Odos paruošimas

 Pradėkite, paruošdami odą būsimo masažo zonoje.
 Naudodami natūralaus pluošto šepetėlį, nušveiskite negyvas odos ląsteles, kad sušvelnintumėte odą. Stenkitės per daug 

dažnai nešveis  odos, kad jos neapgadintumėte (turėtų pakak  1 karto per savaitę). Švelniai masažuokite visą zoną 5 
minutes. Taip ska nsite kraujo cirkuliaciją ir metabolizmą.

 Šveiskite odą širdies kryp mi. Pradėkite nuo pėdų ir judėkite link šlaunų, jei šveičiate kojų odą. Jei šveičiate rankų odą, 
pradėkite nuo riešų ir judėkite link pečių. Tausokite jautrias vietas ir papildomai šveiskite šiurkščią odą. Pareguliuokite 
švei mo intensyvumą priklausomai nuo odos būklės, kūno vietos ir odos jautrumo.

Pradinė raumenų s muliacija
 Geriausius rezultatus gausite, pirmiausia sušildydami ir paruošdami raumenis vietoje, kurioje atliksite masažą, ypač jeigu 

skundžiatės skausmingu celiulitu. Masažuokite odą taip, kad ji sušiltų ir atsiskirtų nuo riebalų. Taip pašalinsite toksinus, 
paska nsite limfos cirkuliaciją ir kraujo cirkuliaciją venose. Norėdami atlik  limfodrenažą, naudokite švelnius ir nestriprius
judesius.

 Limfodrenažo kslas – s muliuo  limfinę sistemą ir pašalin  perteklinius tarp ląstelių susikaupusius skysčius.
Odos priežiūra

 Jei skundžiatės skausmingu celiulitu, rinkitės an celiuli nę arba kūno modeliavimo galvutę.
 Atlikus pradinę raumenų s muliaciją, galima dary  masažą. Naudokite s prius, greitus ir reguliarius judesius, minkydami 

odą.
 An celiuli nis masažas modeliuoja kūno kontūrus, pagerindamas pilvo, sėdmenų ir pan. išvaizdą.

Pabaiga
 Užtepkite drėkinamojo kremo, naudodami kūno kontūravimo galvutę.

Baigus naudo
 Išjunkite prietaisą, atleisdami ON/OFF mygtuką.
 Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.
 Išvalykite prietaisą.

Valymas
 Prieš pradėdami valy , ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės ir leiskite prietaisui atvės .

 Valykite prietaisą sudrėkintu skudurėliu, naudodami keletą lašų indų ploviklio. Gerai išdžiovinkite plautas detales.

 Nenaudokite rpiklių, rūgš nio ar bazinio pH valymo priemonių, baliklių ir ėsdinančių priemonių prietaisui valy .

 Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Nelaikykite prietaiso po tekančio vandens srove.

Gedimai ir taisymas
Jei  prietaisas  sugedo  ar  kilo  kitų problemų,  nuneškite  jį  į  įgaliotą techninio  aptarnavimo centrą.  Nemėginkite  išrink  ir  taisy
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prietaiso savarankiškai, nes tai gali bū  pavojinga Jūsų sveikatai.

Ekologiškas išme mas ir pakarto nis panaudojimas
 Prietaiso  pakuotę  sudarančios  medžiagos  yra  pakarto nai  panaudojamos.  Norėdami  jas  išmes ,  išrūšiuokite  jas  ir

išmeskite į a nkamus konteinerius.

 Prietaise nėra aplinkai kenksmingų medžiagų koncentracijų.

 Šis simbolis reiškia, kad a tarnavusį prietaisą reikia nuneš  perdirb  į bui nės technikos surinkimo centrą.
Prietaisas a nka 2014/35/EU mažos įtampos,  2014/30/EU elektromagne nio suderinamumo,  2011/65/EU pavojingų medžiagų
naudojimo elektriniuose ir elektroniniuose prietaisuose bei 2009/125/EC ekologiško elektros energiją naudojančių prietaisų dizaino
direktyvas. 
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090
Daugiau informacijos:

www.krinona.lt


