Mini Jet Spa prietaisas rankoms mirkyti
Modelis: SD - 80
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Šis prietaisas gali būti naudojamas, įdėjus du AA
tipo elementus (nėra rinkinyje) arba su AC-DC
adapteriu (yra įdėtas).
Prietaiso naudojimas su elementais:
• Atidarykite elementų angos dangtelį, esantį
prietaiso apačioje ir įdėkite du AA tipo
elementus (paveikslėlis A).
Rekomenduojame naudoti Alkaline tipo
elementus, kurie veikia ilgiau.
• Įsitikinkite, kad elementus įdėjote tinkamai,
kaip nurodyta.
• Išimkite neveikiančius elementus arba jei
ilgesnį laiko tarpą neketinate naudoti
prietaiso su elementais. Iš neveikiančių
elementų ištekėjusios medžiagos gali
sugadinti prietaisą.
Prietaiso naudojimas su AC-DC adapteriu:
• Šio prietaiso rinkinyje yra AC-DC adapteris,
su kuriuo galite naudoti prietaisą.
• Prietaiso įjungimo/išjungimo mygtuką
nustatykite į padėtį „OFF“, tuomet kiškite
adapterio kištuką į prietaiso priekyje esančią
skylutę (paveikslėlis B). Adapterio kištuką
tik į 230V įtampos elektros lizdą.

Prietaiso išvaizda gali skirtis nuo pavaizduotos
paveikslėlyje.
Mini Jet Spa prietaiso rankoms mirkyti naudojimas:
• Padėkite prietaisą ant stabilaus, lygaus ir sauso paviršiaus.
• Pilkite į prietaisą vandens (jei pageidaujate geresnio poveikio, į vandenį galite įpilti specialaus skysčio
rankų mirkymui). Po naudojimo įpilkite švaraus vandens, trumpam įjunkite prietaisą, kad jis išsivalytų.
Išsausinkite.
• Nenaudokite kremų ar riebių losjonų, nes jie gali užkimšti prietaise esančias skylutes.
• Įjunkite prietaisą, įjungimo/išjungimo mygtuką nustatydami į padėtį „ON“ ir mėgaukitės atpalaiduojančiu
vandens burbuliukų masažu.
• Kai nenaudojate prietaiso, išjunkite jį, įjungimo/išjungimo mygtuką nustatydami į padėtį „OFF“.
Mini Jet Spa prietaiso rankoms mirkyti savybės:
• Vandens burbuliukų masažas pasižymi stimuliuojančiu poveikiu.
• Prietaiso rezervuaras yra didelis su pažymėta linija, iki kurios reikia pilti vandenį.
• Ergonomiška forma, patogi rankai ir riešui.
• Lengvai telpa bet kokio dydžio ranka.
• Neslystantis pagrindas.
• Užapvalinto, elegantiško dizaino.
• Lengvas ir nešiojamas, kompaktiškai telpa įvairiose darbo vietose.
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Įjungimo/išjungimo mygtukas.
Dvigubas poveikis.
Galima naudoti su 2 AA tipo elementais (nėra pridėta).
Galima naudoti su AC-DC adapteriu (yra prieduose).

SVARBIOS SAUGUMO INSTRUKCIJOS
Naudojant elektrinius prietaisus, ypač jei šalia yra vaikų, visuomet reikia laikytis pagrindinių saugos
reikalavimų, įskaitant ir žemiau išvardintus.
PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTI PRIETAISĄ, PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS.
PAVOJUS: kaip ir daugumos elektrinių prietaisų, kai kurios šio prietaiso elektrinės dalys išlieka aktyvios, net
išjungus prietaisą.
Siekiant išvengti elektros iškrovos sukeltos mirties rizikos:
1. Panaudoję prietaisą, visuomet ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo.
2. Nenaudokite prietaiso, kai maudotės.
3. Nedėkite ir nelaikykite prietaiso ten, kur jis gali įkristi arba būti įmestas į vandenį.
4. Nemerkite, nemeskite ir nenaudokite šalia vandeniu ar kitokiu skysčiu pripildytų talpų.
5. Jei prietaisas įkrito į vandenį, nedelsiant ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo. Netraukite prietaiso
iš vandens.
ĮSPĖJIMAS: SIEKIANT IŠVENGTI NUDEGIMŲ, ELEKTROS IŠKROVOS, GAISRO AR ŽALOS
ŽMONĖMS:
1. Prie elektros srovės prijungto prietaiso negalima palikti be priežiūros.
2. Kai prietaisą naudoja ar jis yra naudojamas šalia vaikų ar neįgalių žmonių ar jiems, būtina atidi
priežiūra.
3. Šį prietaisą naudokite tik pagal paskirtį, kuri aprašyta instrukcijoje. Nenaudokite gamintojo
nerekomenduotų priedų.
4. Nenaudokite prietaiso, jei jo laidas ar kištukas yra pažeistas. Nemerkite į vandenį.
5. Prietaisą ir jo laidą laikykite atokiai nuo įkaitusių paviršių. Nevyniokite laido apie prietaisą.
6. Nenaudokite miegodami ar jei esate mieguistas.
7. Niekada nekiškite jokių daiktų į prietaiso ertmes.
8. Nenaudokite lauke arba patalpoje, kur purškiamos aerozolinės priemonės arba naudojamas deguonis.
9. Prieš pildami į prietaisą vandenį, ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo. Vandenį ar vandenį su rankų
mirkimo skysčiu pilkite iki linijos, pažymėtos prietaiso rezervuare.
10. Su šiuo prietaisu negalima naudoti prailginimo laido.
11. Nenaudokite elektros srovės įtampos keitiklio.
12. Nemerkite į vandenį ar kitus skysčius.
13. Jei nenaudojate prietaiso, ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo.
14. Šį prietaisą dėkite ant lygaus paviršiaus.
IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.
PRIETAISO PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS
Šiam prietaisui praktiškai nereikia priežiūros. Nereikia naudoti jokių lubrikantų. Norėdami išvalyti prietaisą,
išjunkite jį, ištraukite kištuką iš elektros lizdo, išpilkite vandenį ir nuvalykite prietaiso paviršių drėgna šluoste.
Nedėkite drėgno prietaiso į sandarią pakuotę, priešingu atveju galite sugadinti prietaisą nepataisomai. Leiskite
pilnai išdžiūti. Niekada neplaukite ir nemerkite prietaiso į vandenį.
LAIKYMAS
Laikykite vaikams nepasiekiamoje, saugioje ir sausoje vietoje. Niekada nevyniokite laido apie prietaisą, nes
taip laidas greičiau susidėvės ir sulūš. Norėdami, kad laidas ir adapteris tarnautų ilgiau, naudokite juos atsargiai,
netampykite laido, nesusukite jo ir netraukite, ypač ties jungtimis.
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