
RANKINIS VEIDO IR KŪNO MASAŽUOKLIS 

TOUCHBeauty „Contour Sculpting Roller“, TB1613A

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Saugumo perspėjimai 
Prieš  naudodami  prietaisą,  atidžiai  perskaitykite  šią  naudojimo
instrukciją. Išsaugokite ją, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuoti.

DĖMESIO!
 Nenaudokite prietaiso, jeigu:

o Esate nėščia arba žindote;
o Skundžiatės alergijomis;
o Jūsų oda yra žaizdota,  labai sausa,  turi  gumbelių,  skundžiatės

odos ligomis ar kitomis odos problemomis vietoje, kurioje norite
naudoti prietaisą.

 Prieš  pradėdami  naudoti  prietaisą,  įsitikinkite,  kad  prietaisas  yra
neapgadintas.

 Jeigu  prastai  jaučiatės,  tuoj  pat  nutraukite  prietaiso  naudojimą  ir
pasikonsultuokite su gydytojais.

 Nemėginkite savarankiškai modifikuoti, išrinkti ar taisyti prietaiso. 
 Nesidalinkite prietaisu su kitais.
 Reguliariai valykite prietaisą, kad jis ilgiau Jums tarnautų.

Techniniai duomenys 

Matmenys: 157 mm x 87 mm x 54 mm
Medžiaga: ABS
Standartas: Q/XMMJ1019-2016

Sudedamosios dalys  

1. Masažiniai voleliai

2. Rankenėlė

3. Laikymo krepšelis

4. Valymo šluostė

Naudojimas  
Naudokite prietaisą ant odos,  pakreiptą įvairiais kampais,  kad padidintumėte masažo
veiksmingumą. Galite naudoti prietaisą veido ir kūno masažui, kaip aprašyta  žemiau.



1. Veido masažas: švelniai judinkite prietaiso volelius nuo 
žandikaulio link skruostikaulių. Tada pamažu judinkite 
volelius nuo burnos kampų link ausų (2 pav.).

2. Kaklo masažas: švelniai judinkite prietaisą nuo 
raktikaulio į viršų (3 pav.).

3. Rankų masažas: švelniai judinkite prietaisą per visą 
rankos ilgį (4 pav.).

4. Krūtinės masažas: švelniai judinkite prietaisą nuo 
pažastų link krūtinės centro (5 pav.).

5. Juosmens masažas: masažuokite juosmenį, švelniai 
judindami volelius aukštyn ir žemyn (6 pav.).

6. Kojų masažas: švelniai judinkite prietaisą nuo kulkšnių 
link šlaunų (7 pav.).

Valymas ir priežiūra  
1. Nemerkite  prietaiso  į  vandenį.  Nuvalykite  prietaisą  švaria  sausa  arba

sudrėkinta šluoste.
2. Nenaudokite  plieno  drožlių,  koroziją  sukeliančių  skysčių  ar  valiklių  su



abrazyvinėmis dalelėmis prietaiso švarai palaikyti.
3. Nenaudokite  tepalų,  valiklių,  oro  gaiviklių  ar  šveičiamųjų  priemonių

prietaisui prižiūrėti.

Techninis aptarnavimas ir garantija  
1. Aplinkosaugos patarimai

Nemeskite  prietaiso  kartu  su  buitinėmis  atliekomis.  Palikite  specialiame buitinės
technikos perdirbimo punkte.

2. Trukdžių šalinimas

Problema Priežastis Sprendimas
Netolygiai  sukasi
masažuoklio voleliai.

Tarp  volelių  susikaupė
nešvarumų.

Išvalykite  susikaupusius
nešvarumus.

Kitos problemos. Kreipkitės  į  artimiausią
įgaliotą  klientų
aptarnavimo centrą. 

Atkreipkite  dėmesį:  jeigu  nepavyksta  išspręsti  problemos,  vadovaujantis
aukščiau  aprašytais  metodais,  nutraukite  prietaiso  naudojimą  ir  kreipkitės  į
artimiausią įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

3. Garantija ir aptarnavimas
Jeigu norite, kad prietaisui būtų atliktas garantinis aptarnavimas, kyla klausimų arba
reikia  daugiau  informacijos,  apsilankykite  mūsų  tinklalapyje  arba  kreipkitės  į
artimiausią įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl.162, Kaunas

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

www.krinona.lt

http://www.krinona.lt/
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