BELAIDIS MASAŽUOKLIS HOMELEC CM‐05/CM‐07
NAUDOTOJO VADOVAS

Belaidis, nesukeliantis skausmo ir patogus naudoti prietaisas.
Atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą, kad nepakenktumėte savo sveikatai ir turtui, ir naudokite prietaisą tik pagal nurodytą
paskirtį. Nesilaikydami šių taisyklių, rizikuojate smarkiai ar net mirtinai susižeisti arba padaryti nepataisomą žalą materialiniam
turtui.
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Naudokite tik kartu su prietaisu gamintojo parduodamą įkroviklį. Naudodami kitokius įkroviklius ar adapterius galite
sukelti gaisrą arba sprogimą, gali nukrėsti elektros srovė.
Venkite naudoti prietaisą vairuodami, kad nesukeltumėte eismo įvykio.
Nenaudokite prietaiso drėgnomis rankomis ir nekiškite į įkroviklio lizdą metalinių daiktų, nes gali nukrėsti elektra.
Laikykite prietaisą toliau nuo šilumą skleidžiančių prietaisų, tokių kaip mikrobangų krosnelė, viryklė, įkaitę virimo
prietaisai ar didelio slėgio įranga, nes gali ištekėti baterijų elektrolitas ir/arba sugesti prietaisas.
Nenaudokite slėgio, nebandykite išrinkti ar gręžti prietaiso arba jo baterijų, nes prietaisas gali susprogti, gali nukrėsti
elektra arba kilti gaisras.
Jei pajutote neįprastą kvapą, pastebėjote iš prietaiso arba baterijų besiveržiančius dūmus arba jei prietaisas pradėjo
skleisti keistus garsus, nutraukite naudojimąsi ir kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.
Nenaudokite prietaiso ant įkaistančių paviršių arba šildyklės‐antklodės, nes gali perkaisti baterijos, prietaisas gali susprogti
arba sugesti.
Laikykite prietaisą vaikams ir naminiams gyvūnėliams nepasiekiamoje vietoje.
Rekomenduojama temperatūra prietaisui naudoti – tarp 5°C ir 35°C. Nelaikykite prietaiso labai šaltose ar karštose vietose,
nes jis gali sugesti ar susprogti.
Nenumeskite, nespauskite ir neslėkite prietaiso, nedėkite ant prietaiso sunkių daiktų, nes galite jį sugadinti ir/ar pažeisti
detales.
Neišrinkite prietaiso, nemodifikuokite ir nekeiskite prietaiso detalių, nes gali nukrėsti elektra, be to, prietaisui nebegalios
gamintojo garantija.
Naudokite prietaisą tik pagal šiame naudotojo vadove nurodytą paskirtį, kitaip rizikuojate jį sugadinti.
Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso vietose, kur gali staigiai pasikeisti patalpos temperatūra arba kur didelė drėgmė, nes
galite pažeisti prietaiso baterijas arba elektros tiekimo sistemą.
Nelaikykite prietaiso netoli stipraus magnetinio lauko arba ten, kur jį galėtų veikti magnetiniai laukai, nes galite pažeisti
prietaiso baterijas.
Jei ilgesnį laiką nenaudojate prietaiso, kartą per mėnesį patikrinkite prietaiso baterijas ir jas įkraukite. Jei baterijos ilgesnį
laiką paliekamos neįkrautos, gali suprastėti prietaiso veikimas, prietaisas gali sugesti, susprogti ir/ar užsidegti.
Kultūringai naudokite prietaisą viešose erdvėse.
Jei prietaisą naudojate pagal komercinę paskirtį ir ilgiau nei 20 minučių, jis gali sugesti.
Šis prietaisas nėra žaislas ar ginklas.
Rekomenduojame nenaudoti šio prietaiso nėštumo metu.
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Gamintojo garantija
Gamintojo garantija galioja gedimams, įvykusiems normaliai naudojant produktą, ir nedengia gedimų, įvykusių dėl šių priežasčių:

Prietaisas buvo taisomas ar modifikuojamas netinkamai arba ne pagal taisykles;

Prietaisas sugedo dėl nelaimingo atsitikimo, netinkamo naudojimo, grubaus elgesio su prietaisu, užteršimo ar kitų panašių
priežasčių;

Prietaisas sugedo naudojant netinkamą įkroviklį ar priedus;

Prietaiso detalės dingo arba buvo pažeistos transportavimo metu;

Prietaisas pažeistas dėl netinkamo naudojimo nesilaikant naudojimo instrukcijų.
Garantija negalioja detalėms, kurios yra keičiamos arba normaliai susidėvi naudojant prietaisą, taip pat produktams be serijos
numerio.
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Įkroviklio lizdas
Baterijos įkrovimo lemputė
ON/OFF indikatoriaus lemputė
ON/OFF mygtukas ir greičio
valdiklis
Silikoninė rankenėlė (CM‐05
modelis)
Masažo galvutė
Laikiklis
Silikoninė rankenėlė (CM‐07 modelis)
Masažuoklio stovelis
Kintamosios srovės įkroviklis
CM‐05 / CM‐07

Galvutė su
oro pagalvėle
Keliams, riešams,
kulkšnims ir
kitiems sąnariams
(kur kaulai arti
odos)

Smaila galvutė

Delnams ir pėdoms

Tik CM‐07
Šešiakampė
galvutė

Galvos odos
masažo galvutė

Juosmeniui,
nugarai, šlaunims
(labiau pritaikyta
raumenims nei
kaulams)

Galvos odai

Viso kūno
odos masažo
galvutė
Odai (patepus ją
aliejuku ar kremu)

Veido masažo
galvutė
Veido odai
(patepus ją
aliejuku ar kremu)

Prietaiso savybės
Belaidis įkraunamas masažuoklis
Ilgai neišsikraunančios ličio jonų
baterijos
Ilgai tarnaujantis, labai galingas
variklis

Masažuoklis belaidis ir įkraunamas, todėl galėsite patogiai jį nešiotis.
Ličio jonų baterijomis maitinamo masažuoklio masažavimo kokybė nė kiek nenusileis masažui,
atliktam naudojant masažuoklį, veikiantį įjungus į elektros lizdą.
Mažesnis ir lengvesnis variklis, kurio veikimo galingumas nė kiek ne mažesnis nei įprasto
variklio.

Informacija apie baterijas






Prietaiso naudojamos baterijos: 7.2 V ličio jonų baterijos, 2200 mA, 18650 2 elementai.
Baterijų tarnavimo laikas priklauso nuo prietaiso naudojimo dažnumo ir/ar naudojimo sąlygų.
Baterijos, ilgai jas naudojant, tampa nebetinkamos naudoti. Jei baterijų tarnavimo laikas sutrumpėja perpus palyginti su
naujomis, rekomenduojame kreiptis į klientų aptarnavimo centrą, kad įsigytumėte naujas.
Jei ilgesnį laiką nenaudojate prietaiso, įsitikinkite, kad jis yra išjungtas, ir reguliariai tikrinkite jo baterijas, kad
įsitikintumėte, jog jos neištekėjo. Tokiu būdu baterijos tarnaus ilgiau.
Baterijoms kenkia drėgmė ir jos lengvai užsidega. Todėl laikykite jas toliau nuo karščio ir šilumos šaltinių ir nenaudokite
prietaiso vietose, kuriose aukšta aplinkos temperatūra.
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Laikykite prietaisą išjungtą ir vėsioje vietoje.

Galvučių prijungimas ir prietaiso įkrovimas
1.
2.

3.

4.
5.

Priklausomai nuo to, kurią kūno vietą norite masažuoti, prijunkite reikiamą masažuoklio galvutę.
Spustelėjus ON mygtuką, turėtų įsižiebti žalia indikatoriaus lemputė. Tarp prietaiso įjungimo ir
lemputės įsižiebimo gali praeiti maždaug dvi sekundės. Nustatykite norimą greitį ir pradėkite
masažuoti. Nepamirškite, kad prietaisas turėtų būti išjungtas iš įkroviklio, nes kitaip jis neveiks.
Jūsų saugumui prietaisas automatiškai išsijungs ir nustos veikęs, jei bus per didelė apkrova.
Tokiu atveju pirmiausia išjunkite prietaisą, jei jis vis dar įjungtas, įjunkite įkroviklį į elektros lizdą
ir tada sujunkite su prietaisu. Palaukite maždaug tris sekundes ir tada išjunkite tiek įkroviklį, tiek
prietaisą. Pradėkite masažuoti.
a. Baterijos pakaks be pertraukos masažuoti 120 minučių (jei nėra apkrovos).
b. Baterijos patikrintos gamintojo laboratorijose su gamintojo įranga.
c. Baterijos tarnavimo laikas priklauso nuo naudojimo pobūdžio ir/ar aplinkos sąlygų.
Įstatykite adapterio, kurį įsigijote kartu su prietaisu, kištuką į elektros lizdą. Nuimkite įkrovimo
dangtelį ir prijunkite įkroviklį. Raudona indikatoriaus lemputė reiškia, kad prietaisas kraunasi.
Žalia indikatoriaus lemputės švieselė reiškia, kad įkrovimas baigtas. Ištraukite įkroviklį ir vėl
uždenkite prietaisą dangteliu.

Vibracinis masažas (tik CM‐07 modelyje)
1.
2.
3.

Pasukite valdiklį ir nustatykite „0“ greitį. Automatiškai užsidegs raudona indikatoriaus lemputė ir
po 10 sekundžių pasigirs pypsėjimas.
Šis pypsėjimas reiškia, kad įsijungė rankenėlės gale esanti vibracinė galvutė. Valdikliu nustatykite
reikiamą greitį.
Galėsite prijungti odos, galvos odos ir veido masažo galvutes.
a. Pernelyg didelė prietaiso apkrova masažo metu gali aktyvuoti saugiklį, kuris išjungs
prietaisą. Tokiu atveju išjunkite prietaisą ir vėl jį įjunkite. Jei prietaisas vis tiek neveikia,
prijunkite įkroviklį ir išjunkite po 2‐3 sekundžių.
b. Jei prietaisas buvo ilgesnį laiką nenaudojamas ir laikomas vėsiose patalpose, pirmas 10
minučių nepersistenkite masažuodami, nes gali staiga sustoti variklis.

Kintamosios srovės įkroviklio techniniai duomenys
Įeinanti srovė: 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz, 0.4 A (max)
Išeinanti srovė: 8.5 V pastovioji srovė, 1 A
Įkrovimo laikas: 120 minučių
Dėmesio: naudokite tik gamintojo kartu su prietaisu parduodamą įkroviklį. Įkrovimo laikas skiriasi priklausomai nuo aplinkos sąlygų,
bet dažniausiai yra 120 minučių.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8‐37) 215104
www.krinona.lt
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