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NAUDOTOJO VADOVAS

Dėkojame, kad pasirinkite šį prietaisą. Prašome a džiai perskaity  šias instrukcijas ir prietaisą naudo  kaip nurodyta. Išsaugokite
instrukcijas atei es naudojimui. Gamintojas pasilieka teisę keis  gaminio dizainą be išanks nio įspėjimo.
SVARBU: prietaiso negali naudo  nėščiosios, taip pat sergantys diabetu, turintys neuropa nių skausmų ar nklainės pažeidimų,
turintys širdies s muliatorių, neseniai patyrę operacijas, sergantys migrena, turintys išvaržų ar stuburo uždegimą. 

1  . Saugumo taisyklės:  
1. Už krinkite, kad tarpas tarp masažinės galvutės ir apdangalo visuomet bus laisvas.
2. Niekada nepanardinkite prietaiso į vandenį ir saugokite jį nuo drėgmės dėl trumpojo sujungimo pavojaus.
3. Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas laidas ar kištukas. Nebandykite taisy  patys. Kreipkitės į servisą.
4. Prieš naudojimą įsi kinkite, kad jūsų naudojamo el. šal nio įtampa sutampa su prietaiso.
5. Visuomet po naudojimo ir prieš valydami išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš mai nimo lizdo.
6. Nenaudokite jokių kitų gamintojų dalių ir priedų.
7. Nenaudokite prietaiso, jei jo korpusas ar laidas yra pažeis . Kreipkitės į servisą.
8. Nenaudokite prietaiso būdami apsvaigę nuo alkoholio ar tam krų vaistų, jausdamiesi blogai ir pan.
9. Pernelyg nespauskite prietaiso naudojimo metu, kad nesusižeistumėte.
10. Nenaudokite prietaiso ilgiau nei 15 min. be pertraukos, kad išvengtumėte jo perkai mo.
11. Nenaudokite prietaiso mažiau nei 1 val. po valgio.
12. Pardavėjas neatsako už žalą, pa rtą ne nkamai ir ne pagal instrukcijų taisykles naudojant prietaisą.
13. Prietaisą galima naudo  k suaugusiesiems.

2  . Naudojimo aplinka:      
1. Nenaudokite prietaiso drėgnoje aplinkoje kaip vonios kambarys.
2. Nenaudokite prietaiso iš karto po to, kai jis buvo atneštas iš lauko ar po staigaus temperatūros pokyčio.
3. Nenaudokite prietaiso daug dulkių turinčioje aplinkoje ar ten, kur yra dujų.
4. Nenaudokite prietaiso apdengto uždangalu, pagalve ir pan.

3. Prietaiso naudo  neturėtų:  
1. Sergan eji užkrečiamomis odos ligomis.
2. Sergan eji osteoporoze.
3. Sergan eji širdies ligomis ir turintys širdies elektros muliatorius.
4. Karščiuojantys.
5. Nėščiosios ir moterys menstruacijų metu.
6. Turintys odos pažeidimų ar sergan eji bet kuriomis odos ligomis.
7. Jautrūs karščiui, nes prietaisas naudojimo metu įkaista.
8. Vaikai iki 14 metų amžiaus, taip pat turintys psichinių, fizinių ar ju minių sutrikimų.
9. Besijaučiantys blogai ar nepailsėję.
10. Negalima naudo  prietaiso, jei jūsų kūno oda šlapia, drėgna ar prakaituota.
11. Nenaudokite gyvūnams.
12. Prietaiso negalima naudo  sužeistoms, pažeistoms, traumuotoms kūno vietoms.

4  . Saugumo perspėjimai:  
1. Nelieskite prietaiso kištuko drėgnomis rankomis.
2. Netraukite kištuko už laido. Traukite, paėmę už kištuko.
3. Vaikai iki 14 metų amžiaus, taip pat turintys psichinių, fizinių ar ju minių sutrikimų neturėtų naudo  prietaiso, jei jie nėra

prižiūrimi išmanančio asmens ir instruktuo  apie galimus pavojus.
4. Vaikams draudžiama žais  su prietaisu.
5. Nebandykite taisy , keis  ar modifikuo  prietaiso patys. Saugokite laidą. Pastebėjus bet kokį veikimo sutrikimą, kreipkitės į
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servisą.
6. Jei prietaisas naudojimo metu staiga sugenda, nedelsiant nutraukite jo naudojimą ir kreipkitės į servisą.
7. Prietaiso negalima naudo : vonioje, duše, vonios kambaryje, tuolete, virtuvėje (valgio gaminimo metu), bet kurioje drėgnoje

ar karštoje aplinkoje.
8. Saugokite prietaisą nuo aštrių daiktų ir paviršių.

5  . Prietaiso funkcionalumas:  
 Ergonomiška rankena, patogus plas kinis dizainas.
 Pridedamos 3 silikoninės masažinės galvutės ir 2 kieto plas ko masažinės galvutės.
 Galimybė masažuo  kūną įvairiais kampais dėl 85° besisukančio prietaiso.
 4 veikimo greičio parinktys.
 Išmanus ekranėlis.
 Apsauga nuo viršsrovės.
 Integruota 1P3S, 18650 ličio jonų baterija.

6. Naudojimas
Įjungimo mygtukas

1. Paspauskite įjungimo mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą. Automa škai aktyvuojama pirma greičio parink s, ją a nka
pirma greičio indikatoriaus lemputė.

2. Galima rink s iš veikimo greičio parinkčių (1 – 2 – 3 – 4), kurios keičiamos viena po kitos. Paspaudus mygtuką pirmąjį kartą
prietaisas įsijungs, paspaudus penktąjį kartą – vėl bus aktyvuojama pirmoji greičio parink s ir t. t. Keičiant veikimo grei ,
keisis greičio indikatoriaus lemputės.

3. Paspauskite mygtuką palaikydami ilgiau, kad išjungtumėte prietaisą.

Šildymo mygtukas
1. Paspauskite šildymo mygtuką, kad aktyvuotumėte šildymo funkciją.
2. Paspauskite mygtuką dar kartą, kad šildymo funkciją išjungtumėte.

Baterijos įkrovos indikatoriai
 Prietaisas gali veik  15 min., kai šviečia 4 baterijos įkrovos indikatorius.
 Kai baterijos įkrovos lygmuo pasiekia 50–75%, įsijungia 3 baterijos įkrovos indikatorius.
 Kai baterijos įkrovos lygmuo pasiekia 25–50%, įsijungia 2 baterijos įkrovos indikatorius.
 Kai baterijos įkrovos lygmuo žemesnis nei 20%, pradeda raudonai mirksė  1 baterijos įkrovos indikatorius.
 Prietaiso  įkrovimo  metu  raudonai  mirksi  įkrovimo  indikatorius.  Prietaisą  pilnai  įkrovus,  įkrovos  indikatorius  šviečia

nepertraukiamai.

7  . Įkrovimas:  
 Naudokite k DV 13V 1,8 A adapterį. Įjunkite laido kištuką į prietaisą, o kitą galą į mai nimo lizdą.
 Kai prietaiso baterija nėra pilna, įkrovimo indikatorius mirksi raudonai.
 Prietaisą pilnai įkrovus, įkrovos indikatorius šviečia nepertraukiamai.
 Jeigu  naudojant  prietaisą  pradeda  raudonai  mirksė  baterijos  indikatorius,  nutraukite  prietaiso  naudojimą ir  prijunkite

prietaisą įkrovimui.
 Prietaise yra ličio jonų baterijos. A tarnavusias baterijas reikia pristaty  į specialias surinkimo vietas arba išmes  į specialius

konteinerius. Nemeskite a tarnavusių prietaiso baterijų į bui nių atliekų konteinerius.

2



8  . Priežiūra ir laikymas:  
1. Po naudojimo išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš mai nimo lizdo. Leiskite prietaisui pilnai atvės  prieš jį valydami.
2. Valykite prietaiso paviršių su sausa arba lengvai drėgna, švelnia šluoste ar rankšluosčiu

PASTABA: kontrolinį skydelį valykite k sausa šluoste. Nevalykite kontrolinio skydelio drėgnai.
3. Nenaudokite valymui jokių ėdžių valiklių, rūgščių, baliklių, benzino, alkoholio ar skiediklių, nes tai gali negrįžtamai pažeis

prietaisą.
4. Norėdami prietaisą padė  ilgesniam laikui ir ruošdamiesi jo nenaudo , nkamai jį nuvalykite ir laikykite gerai vėdinamoje

patalpoje, sausoje, vėsioje vietoje.

9. Galimų trikdžių sprendimas
Problema Galima priežas s Sprendimas

Prietaisas išsijungia Reikia įkrau  bateriją. Įkraukite prietaiso bateriją.
Prietaisą reikia perkrau . Palikite prietaisą 60 min. išjungtą. Tuomet vėl 

pabandykite įjung .
Prietaisas neveikia. Prietaisas neįjungtas. Paspauskite įjungimo mygtuką.

Prietaisas veikė 15 min. ir po šio laiko 
automa škai išsijungė.

Jei norite toliau naudo  prietaisą, vėl jį įjunkite.

Susidūrus su neaprašyta problema arba nepavykus jos išspręs  pagal lentelę, kreipkitės į servisą.

10. Pagrindiniai techniniai parametrai:
 Adapterio įtampa: DC 13 V.
 Darbinė srovė: 1,8 A.
 Įeinan  įtampa: AC 100~240V, 50/60 Hz.
 Vardinė galia: 23,4 W.
 Baterijos talpa: 2600 mAh.
 Automa nis laikma s: 15 min.
 Svoris: 0,8 kg.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas

Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt

Importuotojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000
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