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Sprando ir nugaros masažuoklis
ZY19MS

DĖMESIO
• KAD SUMAŽINTUMĖTE ELEKTROS ŠOKO RIZIKĄ, NENUIMKITE DANGALO – 
VIDUJE NĖRA NAUDOTI TINKAMŲ DALIŲ.
• KAD SUMAŽINTUMĖTE GAISRO AR ELEKTROS ŠOKO RIZIKĄ, NELEISKITE, KAD ŠĮ 
PRIETAISĄ PAVEIKTŲ LIETUS AR DRĖGMĖ.

Žaibo blykstė su strėlės smaigalio simboliu lygiakraščiame trikampyje skirta įspėti 
vartotoją apie neizoliuotą „pavojingą įtampą“ prietaise, kuri gali būti pakankamo 
stiprumo, kad kiltų elektros šoko pavojus.

Šauktukas lygiakraščiame trikampyje skirtas įspėti vartotoją apie svarbius 
naudojimo ir priežiūros (tvarkymo) nurodymus instrukcijoje, pridedamoje kartu 
su prietaisu.

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS 
Naudojant masažinę sėdynę visada reikia laikytis pagrindinių atsargumo priemonių, 

įskaitant ir tai:

perskaitykite visas instrukcijas prieš pradėdami naudoti masažinę sėdynę.

PAVOJUS 

1. Visada ištraukite prietaisą iš elektros kištukinio lizdo iš karto po naudojimo ir prieš 
prietaiso valymą.
2. Niekada netvirtinkite šio prietaiso smeigtukais ar kitomis metalinėmis tvirtinimo 
priemonėmis.
3. Laikykite prietaisą sausai – nenaudokite jo vandenyje ar drėgmėje.

Kad sumažintumėte elektros šoko riziką:
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ĮSPĖJIMAS

Kad sumažintumėte nudegimų, gaisro, elektros šoko ar susižeidimų riziką asmenims:
1. Masažuoklis, kai yra prijungtas, niekada neturi būti paliktas be priežiūros. Ištraukite 
kištuką iš kištukinio elektros lizdo, kai masažuoklis nėra naudojamas, ir prieš uždėdami 
ar nuimdami dalis.
2. Atidi priežiūra yra būtina, kai šis prietaisas naudojamas vaikų ar neįgalių asmenų ar 
kai jie yra šalia.
3. Naudokite šį prietaisą tik pagal jo paskirtį, kaip aprašyta šiame vadove. Nenaudokite 
gamintojo nerekomenduojamų priedų.
4. Niekada nenaudokite prietaiso, jei jo laidas ar kištukas sugadinti, jei jis tinkamai 
neveikia, jei buvo nukritęs ar sugadintas, ar įmestas į vandenį.
5. Laikykite laidą toliau nuo įkaitusių paviršių.
6. Niekada nenaudokite prietaiso su užblokuotomis oro angomis. Laikykite oro angas 
laisvas nuo pūkelių, plaukų ir pan.
7. Niekada neįmeskite ar neįdėkite jokio daikto į bet kurią prietaiso angą.
8. Nenaudokite lauke.
9. Neeksploatuokite ten, kur naudojami aerozoliniai purškiamieji gaminiai, ar kur 
skiriamas deguonis.
10. Tam, kad atjungtumėte, išjunkite maitinimą ir ištraukite kištuką iš elektros 
kištukinio lizdo.
11. Nestovėkite ir negulėkite ant prietaiso. Naudokite tik sėdėdami.
12. Šis produktas nėra skirtas vaikams ar asmenims, turintiems mažesnes fizines, 
jutimo ar protines galimybes ar kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent tai daroma su 
priežiūra arba jeigu jie buvo išmokyti, kaip naudotis prietaisu, asmens, atsakingo už jų 
saugumą. 

ĮSPĖJIMAS – tęsinys

13. Vaikai turi būti prižiūrimi, siekiant užtikrinti, kad jie nežais su prietaisu.
14. Naudokite kaitinamuosius paviršius atsargiai. Gali sukelti rimtus nudegimus. 
Nenaudokite nejautrios odos srityse arba jeigu prasta kraujo apytaka. Neprižiūrimas 
karščio naudojimas vaikams ar neįgaliems asmenims gali būti pavojingas. NAUDOTI 
TIK SUAUGUSIEMS
Nusiimkite visus šalikus, kaklaraiščius, vėrinius ir papuošalus prieš naudodami šį 
masažuoklį.
SVARBU:  Nėščios moterys, taip pat asmenys su širdies stimuliatoriais, sergantys 
diabetu, venos uždegimu ir / ar tromboze, kurių kraujo trombų formavimosi rizika 
yra padidėjusi, ar turintys į kūną implantuotų smaigų, varžtų, dirbtinių sąnarių ar kitų 
medicininių prietaisų, turintys nugaros traumų ar išvaržas, turi pasikonsultuoti su 
gydytoju prieš masažuoklio naudojimą namų sąlygomis.
Pakankamai aukštos, kad sukeltų nudegimus, temperatūros gali užkilti 
nepriklausomai nuo valdymo nustatymo. 
• Nenaudokite kūdikiams, invalidams, miegantiems ar žmonėms be sąmonės.
• Dažnai tikrinkite odą, kuri liečiasi su kaitinama prietaiso sritimi, kad
sumažintumėte pūslių atsiradimo riziką.
• Niekada nenuimkite dangalo.
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1.  Sprando masažo reguliavimas
Reguliuoja sprando masažo lygį.

2.  3D sprando masažo programa
Rankinė programa (kairysis mygtukas) ir automatinė programa 
(dešinysis mygtukas).

3.  Nugaros zonos pasirinkimas
Pasirinkite norimą nugaros masažo vietą (VISĄ, VIRŠUTINĘ, 
APATINĘ).

4.  Masažavimo oro slėgiu sistema
Iš viso 9 įmontuotos oro pagalvės padėtyse nuo nugaros iki 
liemens, sėdmenų ir šlaunų suteikia atpalaiduojamąjį 
akupresinį masažą.

5.  Vibruojamasis masažas
Atpalaiduoja jūsų sėdmenis ir šlaunis.

6.  Maitinimas ĮJUNGTAS/IŠJUNGTAS
Įjunkite ar išjunkite prietaisą.

7.  Plekšnojamasis ir intensyvus masažas Naudojamos 3 
skirtingos masažavimo technikos atpalaiduoti skaudamiems 
raumenims.

8.  Masažavimo intensyvumas
Pasirinkite norimą masažavimo intensyvumo lygį.

9.  Karščio terapija
Pagerina medžiagų apykaitą.

10.  Taško masažas
Unikali prietaiso savybė, kuri leidžia jums rankiniu būdu 
nusitaikyti į norimą jūsų kūno vietą. 

1. Valdiklio kišenė
2. Elastinė juosta
3. Nuotolinis valdiklis
4. Adapteris
5. Maitinimo laidas
6. 3D masažavimo rutulys (sprando)
7. Oro pagalvės
8. Minkomojo masažo rutulys (nugaros)
9. Plekšnojamojo masažo rutulys (nugaros)
10. Įmontuotas vibracijos variklis ir sėdynės oro pagalvė

MYGTUKŲ VIETA MASAŽAVIMO PRIETAISAS
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SAUGUMAS

1. Niekada nepalikite prietaiso be priežiūros, ypač jeigu yra vaikų.
2. Niekada neuždenkite prietaiso, kai jis veikia.
3. Nenaudokite prietaiso ilgiau nei 20 minučių vienu kartu.
4. Ilgai trunkantis naudojimas bet kuriuo metu gali sukelti smarkų įkaitimą, kuris
trumpina prietaiso veikimo laiką. Jeigu taip atsitiks, daugiau jo nebenaudokite ir
leiskite prietaisui atvėsti prieš vėl pradėdami jį naudoti.
5. Niekada nenaudokite šio prietaiso tiesiai ant patinusių/uždegimo pažeistų ar išbertų
odos vietų. Nenaudokite, jei jaučiate nepaaiškintą nugaros skausmą.
6. Tai yra neprofesionalus prietaisas, sukurtas tam, kad raminančiai masažuotų
raumenis. Nenaudokite jo kaip medicininės priežiūros pakaitalo.
7. Nenaudokite lovoje ar prieš eidami miegoti. Masažas gali sukelti stimuliuojamąjį
efektą ir jūs ilgiau negalėsite užmigti.
8. Šis prietaisas niekada neturi būti naudojamas asmens, kenčiančio nuo bet kokio
fizinio negalavimo, kuris apribotų naudotojo sugebėjimą šį prietaisą valdyti.
9. Ekstremalus karštis ar šaltis gali sugadinti prietaisą.
10. Laikykite prietaisą saugioje, vėsioje, sausoje vietoje, kai nenaudojamas.
11. Nepanardinkite prietaiso į skystį.

PARUOŠIMAS PRIEŠ NAUDOJIMĄ, MAITINIMO ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS

BENDRASIS MASAŽAS

1. Uždėkite prietaisą ant tvirtos kėdės. Jei norite, galite pritvirtinti prietaisą prie
kėdės diržu. Įkiškite maitinimo adapterį į maitinimo laidą. Stumkite tol, kol
pasigirs garsas „cakt“.
2. Įstatykite maitinimo adapterio kištuką į AC 120 V 60 HZ elektros kištukinį lizdą.
3. Paspauskite įjungimo mygtuką nuotoliniame valdiklyje, kad įjungtumėte
prietaisą.
4. Paspauskite dar kartą, kad išjungtumėte.

1. Pasirinkite ir derinkite  SPRANDO, NUGAROS ir SĖDMENŲ masažo 
programas pagal tai, kam teikiate pirmenybę.
2. Pasirinkite masažo programą.
3. Masažo metu jūs galite reguliuoti volelio plotį, padėtį ant sprando, 
volelių parinktis, karštį... ir t. t., priklausomai nuo pasirinkto masažo būdo.
4. Kai masažas bus atliktas, voleliai grįš į savo stovėsenos poziciją.
5. Ištraukite maitinimo kištuką iš elektros kištukinio lizdo, kai prietaisas 
nenaudojamas.
Pastaba: prietaisas automatiškai išsijungia apytiksliai po 15 minučių. 

• Po naudojimo sausa, minkšta medžiaga nuvalykite dulkes ir nešvarumus nuo
prietaiso.
• Laikykite prietaisą švarų ir atokiau nuo didelės drėgmės vietų

TVARKYMAS IR PRIEŽIŪRA
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ZY19MS 

Produkto pavadinimas

Produkto modelis

Nominali įtampa

Nominali galia

Adapteris

Taikyti standartai

Sprando ir nugaros masažuoklisProblema Galima priežastis/Veiksmas

Šie garsai yra mechaninės struktūros 
rezultatas ir tai nėra gedimas.
Tai gali atsitikti prietaisui normaliai 
veikiant.

Įsitikinkite, kad maitinimas įjungtas.
Įsitikinkite, kad maitinimo kištukas yra 
tvirtai įstatytas į elektros kištukinį lizdą.
Įsitikinkite, kad maitinimo adapteris yra 
tvirtai sujungtas su maitinimo laidu.
Patikrinkite, ar elektros kištukinio lizdo 
įtampa yra tinkama.
Po ilgo naudojimo produkto varikliams 
saugos tikslais reikia atvėsti. Palaukite 
30 minučių ir bandykite vėl.

Volelių trinties į atlošo dangalą 
garsas. 
Variklio garsas veikimo metu.

Produktas nepradeda 
veikti.

Masažavimo voleliai 
sustojo per masažo sesiją.

Volelių mechanizmas gali užstrigti, jei juos 
veikia pernelyg didelė jėga. Pašalinkite 
pernelyg didelę jėgą nuo volelių.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS SPECIFIKACIJOS
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