INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ MASAŽUOKLIS LY‐606A
NAUDOTOJO VADOVAS
Patentuotas produktas – draudžiama imituoti ir kopijuoti. Išsaugokite šį naudotojo vadovą.
Įmonei suteiktas ISO9001:2000 sertifikatas.
Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite naudotojo vadove pateiktas instrukcijas, ypač saugumo perspėjimus. Išsaugokite šį
naudotojo vadovą. Ačiū, kad pasirinkote mūsų produktą.

Masažo principai
Masažas – vienas iš tradicinės kinų medicinos kūno gydymo ir sveikatos palaikymo metodų. Sukoncentruotas į tam tikrus kūno
taškus, įvairių technikų masažas gali padėti įveikti ligas ir negalavimus, atpalaiduoti raumenis ir sutvirtinti kūną. Masažas užtikrina
sveiką organizmo funkcionavimą, biologinės informacijos perdavimą, tinkamą organizmą sudarančių audinių bei organų išsidėstymą
ir pan. Masažas – puiki ligas įveikti padedanti priemonė, populiari visame pasaulyje.
Anot kinų medicinos teorijų, kūno paviršius yra susijęs su vidiniais organais įvairiais kanalais ir taškais. Jei prastai funkcionuoja
vidiniai organai, ligos požymius galima pastebėti kūno išorėje. Masažuojant ir stimuliuojant kūno paviršių, informacija perduodama į
vidinius organus, kurių funkcija sustiprinama ir pagerinama.
Masažas, paremtas naujausiomis žiniomis apie kūno anatomiją, turi teigiamą poveikį imunitetui, skatina uždegimų gijimą, sumažina
raumenų spazmus ir skausmą.
Tūkstantmetė patirtis rodo, kad masažas turi teigiamą poveikį uždegimų, žaizdų ir kaulų gijimui, mažina raumenų spazmus, taip pat
padeda gydant hiperplaziją, parenchimą ir fibrozę.

Prietaiso paskirtis


Sumažinti nuovargį, atpalaiduoti pavargusius raumenis.



Sumažinti dėl prastos kraujo cirkuliacijos atsiradusį skausmą.



Padėti sustingusiems kaklo ir pečių raumenims, sumažinti raumenų spazmus.



Sumažinti dėl nuovargio ar reumato atsiradusį skausmą.



Tinka visoms kūno dalims masažuoti.



Intensyvi infraraudonųjų spindulių šilumos terapija.



Iš dalies skatina lieknėjimą ir riebalų skaidymą.



Prietaisui per daug įkaitus, automatinis nuo perkaitimo saugantis saugiklis nutrauks prietaiso variklio darbą. Išjunkite
prietaisą ir leiskite jam keletą minučių atvėsti. Tada galėsite tęsti masažavimą.

Saugumo perspėjimai
1.
2.
3.
4.

Baigę naudoti prietaisą ir prieš jį valydami, ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.
Nenaudokite prietaiso labai drėgnose vietose ir patalpose.
Prižiūrėkite prietaisą naudojančius vaikus ir neįgaliuosius.
Jei pastebėjote prietaiso gedimą, nebandykite jo taisyti patys. Nutraukite prietaiso naudojimą ir nuneškite prietaisą į
įgaliotą aptarnavimo centrą.

Techniniai duomenys
Įtampa

220/240 V

Galia

≤22 W

Dažnis

50‐60 Hz

Vibracijos

Didelis greitis

3200 aps./min.

Mažas greitis

2600 aps./min.
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Masažo zonos

Žmogaus kūne tarp kaklo ir juosmens yra 650 masažui tinkamų taškų, susietų su tam tikrais organais ir ligomis. Masažas skatina
kraujo cirkuliaciją, metabolizmą, padeda sustiprinti imunitetą. Lengvai naudojamas masažuoklis užtikrins masažavimo malonumą ir
padės išsaugoti sveikatą.

Trikdžių šalinimas
Problema

Priežastis

Neveikia variklis.
Suveikė nuo perkaitimo saugantis saugiklis.

Sprendimas

Kištukas neįjungtas į rozetę.

Įstatykite prietaiso kištuką iš rozetę.

Mygtuku neįjungėte prietaiso.

Įjunkite prietaisą.

Per ilgai naudojate prietaisą.

Palaukite 30 min.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas
tel.: (8‐37) 215104
www.krinona.lt
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