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LIETUVIŲ  KALBA 
 
 
 
 
 

BENDRA INFORMACIJA 

 Prieš montuodami kėdę ir pradėdami masažą, perskaitykite šią 
instrukciją ir vykdykite joje pateiktus nurodymus ir pastabas. 

 
 

    Surenkant kėdę būtina vadovautis pateiktais nurodymais ir surinkimo schemomis. 

• Kėdė surenkama padedant bent vienam suaugusiam asmeniui.  

Fotelį rekomenduojama surinkti nedarant pertraukų, nuo pradžios iki galo.  

Surinkimo instrukcija yra suskirstyta į etapus. 

Vienu metu reikia atlikti vieną etapą.                                                     

Tik pabaigus vieną etapą reikia pradėti kitą. 

Instrukcijoje pateikiamos surinkimo schemos, kurios naudingos surenkant gaminį. 

    Patikrinkite atskirų kėdės elementų išdėstymą pagal surinkimo schemas. 

    Kai kėdė yra pilnai surinkta, kartą per savaitę turi būti patikrinama ar ji yra tinkamai 
surinkta. 

    Varžtai ir veržlės gali atsilaisvinti, taip pat gali atsilaisvinti tvirtinimai ir nustatymai. 

 
 
 

NURODYMAI 

Kėdė yra labai plačiai naudojama profilaktikai ir reabilitacijai. Ji gali lengvai užkirsti kelią stuburo 

būklės pablogėjimui ir apsaugoti vartotoją nuo skausmų stuburo srityje. 

 
Kėdė su vibraciniu masažuokliu rekomenduojama asmenims: 

 

vedantiems sėdimą gyvenimo būdą (daugiau nei 3 valandas per dieną).             

dirbantiems fizinį darbą 

kenčiantiems nugaros skausmus 
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 DALIŲ SĄRAŠAS  
 
 

 
 
 
 
 

 SURINKIMAS  
 

- susukama sėdynė su atlošu iki galo nepriveržiant, kad kėdė nestrigtų ją 
išlankstant. 

 
 

- susukamas atlošas kartu su porankiais, 
- kojos atrama paprastai jau yra prisukta, todėl patikrinama priveržiant 
varžtus. 
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      - prie metalinių laikiklių prisukami porankiai. 

 

 
- patikrinami ir priveržiami visi varžtai. 
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 OBS ŁUG 
A  

 

 

 

 
 

 
 

Kėdės išskleidimas: 

- atsukti rankenėlę, esančią po dešiniu porankiu 

- nustatyti norimą atramos kampą 

- priveržti rankenėlę 

NAUDOJIMAS 

ĮJUNGTI/IŠJUNGTI 

INFORMACIJA APIE 

MAITINIMĄ ŠILDYMO FUNKCIJA 

INFORMACIJA APIE 

MASAŽO INTENSYVUMĄ 

(intensyvus/lengvas) 

 

  

MASAŽO 

INTENSYVUMO 

PASIRINKIMAS 

MASAŽO PASIRINKIMAS 

 
INFORMACIJA 

APIE MASAŽO 

NUSTATYMĄ 
MASAŽUOJAMOS 

ZONOS  PASIRINKIMAS 

INFORMACIJA APIE 

IŠJUNGTĄ 

MASAŽUOJAMĄ 

ZONĄ 
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KONSERWACJA  

 

 
 

1. Apmušalų, pagamintų iš ekologiškos odos PU, techninė priežiūra ir valymas 
 

 Valymas:  
• neužleisti, kad medžiaga nebūtų smarkiai sutepta 
• reguliariai valyti šilto vandens ir muilo tirpalu naudojant minkštą šluostę ar kempinėlę 
• nešvarias vietas patrinti minkštu šepetėliu 
• išvalius paviršių nuplauti vandeniu ir nusausinti minkštu skudurėliu 
• rašiklio, lūpų dažų, spausdinimo rašalo, laikraščių spausdinimo dėmės pašalinamos nedelsiant 
patrinant skudurėliu. 

 
Esant dideliems nešvarumams, pvz., rašalo dėmėms, kurių negalima pašalinti aukščiau 
nurodytais būdais, paviršių galima nuvalyti praskiestu 50% spirito ar amoniako tirpalu bei 
benzinu. Nerekomenduojama plauti vandeniu. Plaunant vandeniu su švelniais skalbikliais, 
tokiais kaip „Dosia, E“, esant 40 °C temperatūrai, medžiagos paviršius gali „susigofruoti“ ir 
dėl to gali pasikeisti jos išvaizda. 

 
 Nenaudoti:  
Pastos, vaško, purškiklių, stiprių ploviklių, tirpiklių ir valymo priemonių, kurių sudėtyje yra 
tirpikliai, taip pat priemonių, skirtų natūralios odos valymui. Nelyginti. Vengti sąlyčio su 
karštais paviršiais (radiatoriais) 

 
Rekomendacijos: 
Paviršiai iš ekologiškos odos turi būti reguliariai prižiūrimi tik su priemonėmis, skirtomis 
ekologiškos odos priežiūrai, siekiant prailginti apmušalų tarnavimo laiką. 

 
Nesilaikant rekomendacijų arba panaudojant netinkamas priemones, medžiaga gali sustandėti 
ir įtrūkti, taip pat gali pasikeisti gaminio paviršiaus spalva ir pranykti blizgesys. 

 
 

2. Prieš kiekvieną panaudojimą kėdė turėtų būti patikrinama, ar ji yra stabili (ar nėra 
atsilaisvinusių varžtų), ar yra visos dalys, ar nėra susidėvėjusių dalių. Iškilus abejonėms, 
būtina susisiekti su aptarnavimo tarnyba. 

 
3. Jei kyla abejonių, būtina netinkamas dalis pakeisti naujomis originaliomis. 

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 
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 Z AC HOW AJ  O S 
TROŻNOŚ Ć  

 

 

 
 
 

ESATE ATSAKINGI UŽ SAVO SAUGUMĄ 
 

1. Prieš pradedant naudoti kėdę, patikrinkite, ar varžtai ir veržlės yra tvirtai priveržtos. 

2. Negalima stotis ant kėdės. 

3. Ant kėdės gali sėdėti tik vienas žmogus. 

4. Naudokite kėdę, pastatytą ant lygaus paviršiaus. 

5. Kėdė nėra skirta supimuisi. 

6. Porankiai ir kojų atrama yra skirti pasiremti - nenaudokite jų kaip atramų atsisėdimo ar 
atsikėlimo nuo kėdės momentu. 

7. Reguliariai tikrinkite, ar nėra atsilaisvinę varžtai. 

8. Neatidarinėkite įrenginio patys! 

9. Neleiskite vaikams be suaugusiųjų priežiūros naudotis įrenginiu! 

10.  Saugokite gaminį nuo sąlyčio su vandeniu ar aukštos temperatūros poveikio. 

11.  Nenaudokite sugadinto įrenginio, ypač nejunkite pažeistų kabelių ar kištukų. 

12.  Nejunkite įrenginio prie maitinimo tinklo ir nelieskite jo šlapiomis rankomis. 

13.  Po panaudojimo atjunkite įrenginį nuo elektros energijos tinklo. 

14.  Masažas suteikia didelę naudą mūsų sveikatai ir savijautai. Juo reikia naudotis reguliariai, 

bet ne per ilgai. Optimaliai reikia atlikti vieną 15 minučių trukmės masažą per dieną. 

15. Norint saugiai naudotis masažu, reikia užimti teisingą padėtį. Visų pirma, nugara turi būti 

tiesi, kad masažas būtų atliekamas tolygiai visam stuburui. 

16.  Negalima valgyti masažo metu, taip pat negalima atlikti šią procedūrą iškart po valgio. 

 
NEATSIŽVELGIMAS Į MINĖTUS ĮSPĖJIMUS GALI BŪTI SUNKIŲ PAŽEIDIMŲ PRIEŽASTIS. 

ATSARGUMO PRIEMONĖS 
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CERTYFIKATY I OZNACZENIA  

 

 
 

 
 

 
 

 
Ant gaminio uždėtas „CE“ ženklas yra gamintojo deklaracija, kad 

gaminys atitinka ES direktyvų reikalavimus, susijusius su naudojimo 

sauga, sveikatos ir aplinkos apsauga, taip pat nurodomi pavojai, 

kuriuos gamintojas privalo nustatyti ir pašalinti. Gamintojas, 

paženklindamas gaminį „CE“ ženklu, pareiškia, kad gaminys nekelia 

pavojaus sveikatai ir nekenkia aplinkai. 

 
 

 
 

 

 
„TÜV GS“ ženklas kilęs iš Vokietijos įstatymo dėl įrangos saugumo, o 

„GS“ raidės reiškia Geprüfte Sicherheit, t.y. gaminys patikrintas 

saugumo požiūriu. „TÜV GS“ ženklas yra dažniausiai suteikiamas 

savanoriškas sertifikavimo ženklas ir nuo seno pripažintas Vokietijoje 

kaip gaminio saugumo simbolis. 

 

 
 
 
 
 

 
Ant gaminio ar jo pakuotės esantis simbolis, vaizduojantis 

perbrauktą šiukšliadėžę reiškia, kad po panaudojimo gaminio 

negalima išmesti į konteinerį su buitinėmis atliekomis. Vartotojas 

privalo perduoti sunaudotą įrangą į tam skirtą elektros ir 

elektroninės įrangos atliekų perdirbimo vietą. Rūšiuodami 

perdirbimui skirtas atliekas, prisidedame prie aplinkos apsaugos. 

 

 
 

 
Žaliasis ženklas - yra labiausiai naudojamas ženklas pasaulyje. Tai 

reiškia, kad už tam tikrą pakuotę buvo įneštas indėlis nacionalinei 

pakuočių utilizavimo organizacijai, įsteigtai pagal Europos direktyvoje 

Nr. 94/62 nustatytus principus ir atitinkamos šalies galiojančius 

įstatymus. 

 

SERTIFIKATAI IR ŽYMĖJIMAS 


