LIEKNĖJIMĄ SKATINANTIS MASAŽUOKLIS LY‐622‐2 / LY‐622A‐1
NAUDOTOJO VADOVAS

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 savybės ir veikimas





Prietaisas turi patogią rankenėlę, puikiai pritaikytą įvairių kūno dalių masažui.
Masažo intensyvumas yra reguliuojamas.
Sukamųjų judesių masažo bangos per odos paviršių patenka į kūną, skatina riebalų skaidymą ir taip padeda sulieknėti.
Prietaisas turi tris keičiamas masažo galvutes. Kiekviena galvutė skirta tam tikram masažo efektui. Galvutės yra labai
patogios naudoti. Naudotojas gali pasirinkti masažo galvutę pagal poreikius.

Naudojimo zonos

DĖMESIO: naudojant prietaisą, uždenkite galvutę apsauginiu medžiaginiu apmovu, nes kitaip galite susižeisti.

Sudedamosios dalys
1.
2.
3.

Korpusas
Apsauginis apmovas
Greičio valdiklis

1

Naudojimas
1.
2.

3.

Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę.
Valdikliu įjunkite prietaisą (ON). Galėsite nustatyti pageidaujamą masažo intensyvumą. Laikrodžio rodyklės kryptimi
sukant greičio valdiklį, masažo intensyvumas pamažu didėja. Sukant greičio valdiklį prieš laikrodžio rodyklę, masažo
intensyvumas pamažu sumažės.
Baigę naudoti prietaisą, mygtuku nustatykite OFF padėtį ir ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.

Masažo galvutės

Saugumo perspėjimai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Baigę naudoti prietaisą ir prieš jį valydami, ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.
Jei pastebėjote prietaiso gedimą, nutraukite prietaiso naudojimą ir nuneškite prietaisą į įgaliotą aptarnavimo centrą.
Jei pažeistas maitinimo laidas, leiskite klientų aptarnavimo centro specialistams jį pakeisti nauju.
Nėščiosios, odos, širdies ir kitomis ligomis sergantys asmenys neturėtų naudoti šio prietaiso. Taip pat nenaudokite
prietaiso, odai esant sudirgusiai ar sergant odos uždegimu.
Neleiskite vaikams ir neįgaliesiems savarankiškai naudoti prietaiso.
Nenaudokite prietaiso ilgiau nei 15 min. tai pačiai vietai masažuoti.
Nenaudokite prietaiso labai drėgnose vietose, pvz. vonios kambaryje.
Rekomenduojame naudoti prietaisą praėjus bent valandai po valgio.
Norėdami pakeisti masažo galvutę, įsitikinkite, kad prietaisas visiškai sustojo.

Kad apsaugotumėte plaukus, naudokite apsauginį medžiaginį apvalkalą. Netinkamai naudojant prietaisą, plaukai gali įsivelti į
masažuoklį.

Priežiūra


Baigę naudoti prietaisą, laikykite jį švarioje vietoje ir atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.



Norėdami išjungti prietaisą iš rozetės, traukite laikydami už kištuko, o ne laido.



Neleiskite, kad į produktą patektų vandens.



Valykite prietaiso išorę minkštu skudurėliu.

Techniniai duomenys
Įtampa

220 V (kintamoji srovė)

Galia

25 W

Dažnis

50 Hz

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