Masažinė kėdė Beurer MG 295
Gerbiamas pirkėjau,
Mes labai džiaugiamės, kad Jūs išsirinkote mūsų produkciją. Mūsų gaminiai pasižymi
gera kokybe ir patikimumu įvairiose srityse: vaikų priežiūra, grožis, sportas, šiluma,
temperatūros, kraujo spaudimo ir svorio matavimas, skausmo terapija, masažas, oro
drėkinimas. Prašom atidžiai perskaityti instrukciją ir vykdyti visus jos nurodymus.
Su geriausiais linkėjimais,
Jūsų Beurer
Komplektą sudaro:
„Shiatsu“ masažinė kėdė
Instrukcija
Įspėjimas

-

-

Prietaisas skirtas naudojimui namuose – asmeniniam naudojimui, naudoti
komerciniams tikslams draudžiama.
Šį prietaisą gali naudoti vaikai vyresni nei 8 metai, taip pat asmenys su negalia,
sensorinėmis ar protinėmis ligomis, jei juos prižiūri suaugusieji, ir susipažino su
instrukcija kaip naudotis ir galimais pavojais.
Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
Valymas ir techninis aptarnavimas vaikams leidžiamas tik prižiūrint
suaugusiems.
Elektros laidas nėra taisomas. Jį pažeidus, reikia utilizuoti visą prietaisą.
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Instrukcijoje naudojami simboliai:
Įspėjimas Perspėjimas apie traumos pavojų arba pavojų sveikatai
Dėmesio Galimas prietaisų ar priedų gedimas, netinkamai jį naudojant
Svarbi informacija
Prietaisas turi dvigubą apsauginę izoliaciją ( 2 apsaugos klasė)
Naudokite tik patalpoje
1. Apie „Shiatsu“ masažą
„Shiatsu“ masažas prieš 100 metų atsirado Japonijoje, sukurtas kinų tradicinės medicinos
pagrindu. „Shiatsu“ masažo tikslas yra žmogaus fizinės, emocinės ir dvasinės savijautos
visumos intensyvinimas. Tam reikia pašalinti energetinius blokus ir energetines prastovas bei
stimuliuoti organizmo savireguliavimo mechanizmą. Pažodžiui „Shiatsu“ verčiamas kaip “pirštų
spaudimas“. Be pirštų, masažo metu, naudojamasi kumščiais, alkūnėmis ir keliais bei
masažuotojo kūno svoriu.
2. Pažintis su prietaisu
Masažuoklyje yra besisukančios masažinės galvutės, kurios imituoja „Shiatsu“ masažą
atlikdamos spaudžiamus bei atpalaiduojančius judesius.Šis prietaisas judėdamas vertikaliai ir
sukamųjų masažinių galvučių judesių pagalba energingai, intensyviai ir giliai išmasažuoja
Jūsų nugarą. Šis masažuoklis skirtas tik asmeniniam naudojimui. Jis neskirtas naudoti
medicinoje bei komercinėje veikloje.
3. Taisyklingas naudojimas
Šis įrenginys gali būti naudojamas tik masažuojant žmogaus nugarą. Jis negali pakeisti
medicininio gydymo. Nenaudokite šio įrenginio jeigu bent vienas iš žemiau esančių punktų
tinka Jums. Pasitarkite su gydytoju, jeigu abejojate ar galite naudoti šį įrenginį.
Įspėjimas
Nesinaudokite masažuokliu: esant patologiniams pakitimams arba po traumų nugaros srityje
(pvz.: stuburo disko išvarža, atviros žaizdos ir kt.). Taip pat prietaisas nėra tinkamas naudoti:
Vaikams
Nėštumo metu
Miegant
Automobilyje
Gyvūnams
Dirbant tokius darbus, kur reakcija gali būti nenusakoma
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Panaudojus medikamentus arba kt., kas apriboja pojūčius (skausmą malšinantys
medikamentai, alkoholis)
Ne ilgiau 15 minučių (galite perkaisti) ir prieš sekantį masažą, 15 minučių padarykite
pertrauką
Prietaisas neskirtas žmonėms (įskaitant vaikus) turintiems fizinių negalavimų, nejautriems
skausmui, sergantiems psichinėmis ligomis, neturintiems tam patirties ar žinių. Naudoti
procedūras išvardinti asmenys gali tik prižiūrint asmeniui, atsakingam už jų saugumą ar gavus
šio asmens instrukcijas kaip naudotis prietaisu.
Jeigu Jūs abejojate ar šis masažuoklis Jums tinka, pasitarkite su savo gydytoju.
Masažuoklis turi šildymo funkciją, kuri yra masažinėse galvutėse.Tie asmenys, kurie nejaučia
aukštos temperatūros, naudodamiesi šia funkcija turi būti itin atsargūs.
Prieš naudodamiesi masažuokliu, pasitarkite su savo gydytoju:
jeigu sunkiai sergate arba Jūsų viršutinė kūno dalis buvo operuota
jeigu turite kardiostimuliatorių, elektroninius implantus arba kt medicininius implantus
esant trombozei
sergant cukriniu diabetu
esant nepaaiškinamos kilmės skausmams
Masažuoklis skirtas tik tiems tikslams, kuriuos nurodo ši instrukcija. Gamintojas neatsako už
žalą, kuri atsirado naudojant prietaisą ne pagal paskirtį.
4.Saugaus naudojimo taisyklės
Įdėmiai perskaitykite šią instrukciją. Jeigu nesilaikysite šios instrukcijos nurodymų, tai gali
privesti prie traumų arba nuostolių. Įdėmiai perskaitę šią instrukciją, pateikite informaciją
kitiems vartotojams. Perduodant naudotis prietaisą kitiems asmenims, kartu perduokite ir šią
instrukciją.
Įspėjimas
Neleiskite vaikams žaisti su įpakavimo medžiagomis (uždusimo pavojus).
Elektros šoko įspėjimas
Kad išvengtumėte traumų nuo elektros srovės su masažuokliu reikia elgtis laikantis instrukcijos
nurodymų.
Dėl šios priežasties:
Naudokite tik tą maitinimo bloką, kuris įeina į komplekto sudėtį.
Jokiu būdu nesinaudokite prietaisu, jeigu jis turi matomus pažeidimus.
Jokiu būdu nesinaudokite prietaisu žaibuojant ar griaudžiant.
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Esant gedimui arba prietaisui dirbant su pertrūkiais, skubiai jį išjunkite ir atjunkite nuo
elektros lizdo. Norėdami ištraukti maitinimo bloką iš elektros lizdo, netraukite jo už
elektros laido. Nelaikykite prietaiso už laido ir nenešiokite jo įjungto. Stebėkite, kad
elektros laidas nebūtų arti kito karšto paviršiaus. Nelankstykite ir nesukinėkite laido.
Nebadykite laido adatomis arba kitais aštriais daiktais.
Įsitikinkite, kad masažuoklis, jungiklis, maitinimo blokas ir laidas nesiliečia su vandeniu,
garais arba kt. skysčiais. Todėl rekomenduojama naudoti prietaisą tik sausose patalpose
(niekada nesinaudokite prietaisu vonioje arba pirtyje).
Jeigu prietaisas įkrito į vandenį, netraukite jo. Pirmiausia ištraukite laidą iš elektros lizdo.
Saugokite masažuoklį nuo smūgių ir kritimų.
Prietaiso taisymas
Įspėjimas
Taisyti prietaisą leidžiama tik garantinio aptarnavimo servisuose. Dėl neteisingai atlikto
remonto gali būti pavojinga juo naudotis. Esant gedimui, kreipkitės į garantinio aptarnavimo
centrą.
Draudžiama atsegti masažuoklio užtrauktuką. Jis naudojamas tik technologiniais tikslais.
Jeigu sugenda maitinimo blokas arba laidas, reikia jį pakeisti. Tačiau nemėginkite laido keisti
patys - kreipkitės į garantinio aptarnavimo servisą.
Įspėjimas: gaisro pavojus
Jeigu naudojate masažuoklį nesilaikant šios instrukcijos nurodymų, gali kilti gaisro
pavojus.
Todėl nesinaudokite masažuokliu:
Jei jis yra uždengtas pledu, pagalve ar kt. medžiagomis.
Arti degių medžiagų pvz.: benzino, dujų ir kt.
Prietaiso priežiūra
Dėmesio
Po kiekvieno masažo ir prieš kiekvieną valymą išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo
bloką iš elektros lizdo.
Nekiškite į masažuoklio laisvas angas ir besisukančias detales jokių daiktų.
Stebėkite, kad besisukančios dalys galėtų laisvai judėti.
Naudoti masažuoklį tik vertikalioje padėtyje, netieskite jo ant grindų.
Negalima visu svoriu gulėti, stovėti ant masažuoklio judamų detalių ir/ar ant jų statyti kokių
nors daiktų.
Saugokite prietaisą nuo aukštos temperatūros.
Utilizavimas
Dėmesio
Šį prietaisą privaloma utilizuoti, pagal direktyvą dėl elektroninių gaminių ir prietaisų utilizavimo
2002/96/EC-WEEE(Waste Electronical and Electronic Equipment). Kilus klausimams,
kreipkitės į vietos institucijas, atsakingas už atliekų tvarkymą.
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5. Prietaiso aprašymas
„Shiatsu“ masažinė kėdė (priekis)

1. 2 kaklo Shiatsu masažinės galvutės
2. 4 Shiatsu masažinės galvutės
3. Tvirtinimo diržai
4. Maitinimo blokelis su šakute ir elektros
laidu
5. Valdymo pultas
6. Laikymo dėklas
7. Nuimami –plaunami apsauginiai
apvalkalai
8. Laikiklis - pakaba
9. Sėdynės šildymas
Valdymo pultas

1. Įjungimo/išjungimo mygtukas
2. Laikmatis (5-10-15 minučių)
3. Mygtukas demo
4. NECK kaklo masažas (pagal/prieš
laikrodžio rodyklę)
5. Mygtukas V aukščio reguliavimas (kaklo
masažas)
6. Mygtukas Λ aukščio reguliavimas (kaklo
masažas)
7. Mygtukas 3D shiatsu ( shiatsu masažas
3D)
8. ROLLING - išilginis masažas
9. SPOT – taškinis masažas
10. Aukščio reguliavimas (taškinis masažas)
11. FULL BACK - visos nugaros masažas
12. UPPER BACK - viršutinės nugaros dalies
masažas
13. LOWER BACK - apatinės nugaros dalies
masažas
14. SPEED – masažo intensyvumas
15. Mygtukas heat (šildymas)
16. Sėdynės šildymas
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6. Prietaiso paruošimas naudojimui
Dėmesio
SVARBU: naudojant prietaisą pirmą kartą, išsukite varžtą iš galinės atlošo sienelės,
naudodami pridėtą įrankį. Jeigu neišsuksite šio varžto ir pradėsite naudoti prietaisą,
tokiu būdu galite jį sugadinti. Todėl šiam gedimui garantija nesuteikiama.
Kiekvieną kartą transportuojant prietaisą, varžtą reikia įsukti. Jeigu to nepadarysite,
transportuojant galite sugadinti prietaisą.
Pritvirtinkite masažinę kėdę prie pagrindo, kuris turi sėdimą vietą ir atramą (kėdė, sofa ir
pan.) Įsitikinkite, kad atlošo aukštis yra pakankamas.
Su tvirtinimo diržais saugiai pritvirtinkite kėdę.
Prietaisą įjunkite į elektros lizdą
7. Veikimas
Atsargiai atremkite nugarą į atlošą. Atsisėskite patogiai ir palaipsniui paskirstykite svorį ant
masažinės kėdės.Masažas turi būti malonus ir atpalaiduojantis. Jei jaučiate skausmą ar
nemalonumą, nutraukite masažą arba pakeiskite poziciją; pakeiskite nugaros atlošo poziciją,
sėdynės aukštį, masažo intensyvumą.
Nespauskite savo kūno dalių, ypatingai nespauskite pirštų tarp besisukančių masažinių
galvučių.
Atsisėskite patogiai ant kėdės ir priglauskite nugarą prie masažuoklio, stenkitės, kad
sėdėtumėte per centrą ir kad masažinės galvutės būtų tolygiai nutolę nuo Jūsų stuburo tiek į
kairę, tiek į dešinę.
Įjunkite masažuoklį paspaudę įjungimo/išjungimo mygtuką.
Šviesos diodas rodo, kokia programa yra pasirinkta.
Galite pasirinkti šias programas:
1. Kaklo masažas
Norėdami įjungti kaklo masažą, paspauskite “NECK” mygtuką. Dar kartą paspaudus mygtuką,
pasikeis masažo kryptis. Norėdami išjungti programą, dar kartą paspauskite mygtuką.
2. Shiatsu“ masažas
Paspauskite 3D SHIATSU mygtuką. Pasirinkite reikiamos nugaros dalies masažą: FULL
BACK, UPPER BACK ir LOWER BACK.
Taškinis masažas t.y. masažas be vertikalaus judėjimo. Jūs galite pasirinkti paspaudę vieną
iš dviejų mygtukų SPOT. Taip Jūs galėsite pakeisti taškinio masažo padėtį paspaudę rodykles
Λ V, laikydami paspaudę rodyklės mygtuką tol, kol pasieksite norimą padėtį.
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Masažo intensyvumas
Šis masažas turi du skirtingus intensyvumo greičius, kuriuos galima pasirinkti mygtuko SPEED
pagalba. Jeigu yra įjungtas besisukantis masažas, pirmiausia paspauskite mygtuką 3D
SHIATSU tam, kad pereiti į „Shiatsu“ masažą ir po to nustatykite norimą intensyvumo lygį.
3. Ištisinis masažas
Paspauskite mygtuką ROLLING. Po to mygtukais FULL BACK, UPPER BACK ir LOWER
BACK pasirinkite norimą nugaros masažo sritį.
Kai pakeičiate masažo tipą („Shiatsu“ arba išilginį masažą) prieš tai pasirinkta masažo sritis
(visa nugara, viršutinė dalis arba apatinė nugaros dalis) išsaugojama. Atkreipkite dėmesį į tai,
kad pereinant nuo taškinio masažo į išilginį, Jūs iš naujo turite pasirinkti masažuojamą sritį.
4.Šildymo funkcija
Jūs galite įjungti masažinių galvučių šildomąją funkciją, paspaudę mygtuką HEAT(15).
Masažinių galvučių šviesa yra mėlyna, o įjungus šią funkciją ji tampa raudona.
Prietaisas turi papildoma sėdynės šildymo funkciją. Šildymas įjungiamas paspaudus mygtuką
HEAT (16).
Įspėjimas Prietaisas išsijungia automatiškai po 15 min veikimo.
8. Priežiūra ir laikymas
Valymas
Įspėjimas
Prieš valant prietaisą, būtinai išjunkite maitinimo bloką iš elektros lizdo ir patį masažuoklį.
Valyti galima tik taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje. Stebėkite, kad į prietaisą nepapultų
skysčiai.
Dėmes galima valyti servetėle arba drėgna kempine, esant būtinybei galima naudoti skystą
muilą. Kategoriškai draudžiama naudoti valymo priemones, turinčias savo sudėtyje skiediklio.
Uždedamą užvalkalą galima skalbti skalbimo mašinoje 40 laipsnių temperatūroje. Apie
valymą ir priežiūrą žiūrėkite etiketėje, kuri yra prisiūta prie užvalkalo. Užvalkalas prisisega
lipduku po beurer užrašu. Kaklo masažo užvalkalas nusiima užtrauktuko pagalba.
Naudokitės prietaisu tik pilnai išdžiuvus apvalkalui.
Laikymas
Jeigu Jūs ilgai nesinaudojate masažuokliu, mes rekomenduojame jį saugoti originaliame
įpakavime bei laikyti sausose patalpose, ant jo nedėti jokių daiktų. Taip pat masažuoklį galima
pakabinti. Įsitikinkite, kad laikiklis išlaikys masažuoklio svorį.
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Dėmesio.
Jeigu Jūs įsukote transportavimo varžtą, tuomet, kai norėsite vėl naudotis masažuokliu,
būtinai jį išsukite.
9. Problemų sprendimas
Problema

Priežastis

Rekomendacijos

Masažinės galvutės
sukasi lėtai

Per didelis krūvis

Silpniau spauskite nugarą
prie atlošo

Nustatytas masažas ribotai
sričiai

Norimą nugaros sritį
nustatykite mygtukais
FULL BACK (VISA
NUGARA)/ UPPER BACK
(VIRŠUTINĖ NUGAROS
SRITIS)/ LOWER BACK
(APATINĖ NUGAROS
SRITIS)

Prietaisas neprijungtas prie
tinklo

Įjunkite į elektros lizdą ir
įjunkite prietaisą

Prietaisas neįjungtas

Įjunkite masažuoklį ,
pasirinkite masažuoti
norimą sritį

Nebuvo pašalintas
transportavimo
fiksatorius.Masažo
mechanizmas sugadintas

Susisiekite su pardavėju
arba Beurer atstovu šalyje

Įsijungė perkaitimo f-ja,
prietaisas sugadintas

Kreipkitės į garantinio
aptarnavimo servisą

Masažinės galvutės
sukasi tik viršutinėje arba
apatinėje nugaros srityje

Masažinės galvutės
nejuda

10. Garantija

-

Prietaisui suteikiama 2 metų garantija.
Garantija nesuteikiama šiais atvejais:
kai naudojamas prietaisas nesilaikant šios instrukcijos reikalavimų.
greitai išsieikvojančioms dalims (užvalkalui).
defektams apie kuriuos žinojo pirkėjas pirkdamas prietaisą
esant pirkėjo kaltei.
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