NAUDOTOJO VADOVAS

M.8
Prieš pradėdami naudotis savo masažine kėde, atidžiai perskaitykite šį vadovą, kuriame nurodyti teisingi naudojimo
būdai, ypatingą dėmesį skirdami skyriui apie saugumą.
Laikykite šį vadovą lengvai pasiekiamoje vietoje, kad prireikus galėtumėte juo pasinaudoti. Tai yra jūsų saugaus ir
efektyvaus darbo vadovas. Šis gaminys skirtas naudoti namuose.
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Pastaba: Paveikslai šiame vadove pateikiami tik kaip pavyzdžiai. Žr. tikrą gaminį.

ĮV A DA S

„OHCO™“
Sveikiname įsigijus „OHCO M.8“ – masažinę kėdę, kuri yra daugelio metų tyrimų, bandymų ir bekompromisio dėmesio
detalėms bei dizainui rezultatas.
Kiekviena „OHCO“ masažinė kėdė buvo sukurta siekiant sustiprinti sveikatą ir savijautą, naudojant gydomąją „Shiatsu“
masažo galią. Jūsų „OHCO M8“ padės jums maksimaliai pagerinti sveikatą, savijautą ir sumažinti stresą.
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Indikacijos, simboliai ir aprašymai

Dėl šio veiksmo galite sunkai susižeisti ar mirti
ĮSPĖJIMAS

Dėl šio veiksmo galite susižeisti arba sugadinti turtą
ATSARGIAI

Šis veiksmas yra draudžiamas

Reikia imtis tolesnių veiksmų

Neišardykite

Atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo

Svarbios saugos priemonės
• Naudodamiesi šia kėde, laikykitės visų pagrindinių atsargumo priemonių.
• Prieš pradedami naudotis šia masažine kėde, perskaitykite visas instrukcijas. Svarbi informacija apie surinkimą,
taip pat teisingas ir saugias kėdės naudojimo procedūras yra pateikta Naudotojo vadove.
• Pirmiau pateikti simboliai yra naudojami kaip svarbūs saugos nurodymai. Prašome susipažinti su šiais simboliais
ir jų reikšmėmis.
• Nepamirškite laikyti šio Naudotojo vadovo lengvai pasiekiamoje vietoje.
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Bendroji sauga

SIEKDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS ŠOKO RIZIKĄ
Visada išjunkite prietaisą iš elektros lizdo iškart po naudojimo ir prieš valymą.

CAUTION

SIEKDAMI SUMAŽINTI NUDEGIMŲ, GAISRO, ELEKTROS ŠOKO AR ŽMONIŲ SUŽEIDIMŲ RIZIKĄ
• Prietaiso niekada nepalikite be priežiūros, jeigu jis yra įjungtas. Išjunkite prietaisą iš elektros lizdo, jeigu jo
nenaudojate, ir prieš įdėdami ar išimdami jo dalis.
• Nenaudokite po antklode ar pagalve. Dėl per didelio šildymo gali kilti gaisras, elektros smūgis ar gali būti
sužeisti žmonės.
• Jei prietaisą naudoja vaikai ar neįgalūs asmenys arba jeigu šie asmenys yra šalia prietaiso, būtina atidi
priežiūra.
• Šį prietaisą naudokite tik pagal paskirtį, kaip aprašyta šiame vadove. Nenaudokite priedų, kurių
nerekomenduoja gamintojas.
• Niekada nenaudokite šio prietaiso, jei laidas ar kištukas yra pažeisti, jei prietaisas netinkamai veikia, jei jis
buvo numestas, pažeistas arba buvo veikiamas vandens. Jei taip atsitiko, susisiekite su techninės priežiūros
centru dėl prietaiso apžiūros ir remonto.
• Neneškite šio prietaiso už maitinimo laido ir nenaudokite laido kaip rankenos.
• Laikykite laidą atokiau nuo įkaitintų paviršių.
• Niekada nenaudokite prietaiso, jei oro angos yra užsikimšusios. Saugokite oro angas nuo pūkelių, plaukų ir pan.
• Niekada nemeskite ir nekiškite jokių daiktų į angą.
• Nenaudokite lauke.
• Nenaudokite ten, kur naudojami aerozoliniai (purškiami) produktai arba deguonis.
• Norėdami išjungti prietaisą, pasukite visus valdiklius į išjungimo padėtį, tada ištraukite kištuką iš lizdo.
• Atsargiai elkitės su šildomais paviršiais. Gali sukelti rimtus nudegimus. Nenaudokite toms vietoms, kuriose yra
jautri oda arba sutrikusi kraujotaka. Vaikų ar neveiksnių asmenų be priežiūros naudojamas prietaisas gali būti
pavojingas.
• Laikykite vaikus atokiau nuo pailgintos pėdų atramos (ar kitų panašių dalių).
• Prijunkite prietaisą tik prie tinkamai įžeminto lizdo. Žr. Įžeminimo instrukcijas.
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Įžeminimo instrukcijos
Šis gaminys turi būti įžemintas. Jei jis sugestų, įžeminimas užtikrins mažiausią pasipriešinimą elektros šokui. Šis gaminys turi įrangos įžeminimo
laidininką ir įžemintą kištuką. Kištukas turi būti įkištas į atitinkamą tinkamai sumontuotą ir pagal visas vietines normas ir taisykles įžemintą lizdą.
PAVOJUS: Netinkamai prijungus įrangos įžeminimo laidininką, gali kilti elektros smūgio pavojus. Jei abejojate, ar gaminys tinkamai
įžemintas, pasitarkite su kvalifikuotu elektriku ar techninės priežiūros specialistu. Nemodifikuokite kištuko, pateikto kartu su
gaminiu. Jei jis netinka lizdui, paprašykite kvalifikuoto elektriko sumontuoti tinkamą lizdą.

Šis gaminys yra skirtas naudoti tik 230 V nominalios įtampos grandinėje ir turi įžemintą kištuką. Įsitikinkite, kad gaminys prijungtas prie
lizdo, kurio konfigūracija yra tokia pat kaip kištuko. Prie šio gaminio niekada neturėtų būti naudojamas adapteris.
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Sauga montuojant

ĮSPĖJIMAS

• Šis gaminys naudoja įprastą kintamosios srovės (AC) grandinę ir turi įžeminimo kaištį, kaip parodyta paveikslėlyje
dešinėje. Visada įsitikinkite, kad kėdė yra prijungta prie lizdo, kurio konfigūracija yra tokia pat kaip kištuko, ir ar jis
visiškai įkištas į lizdą. Jei kėdė sugestų, įžeminimas užtikrins mažiausią pasipriešinimą elektros srovei, taip
padėdamas sumažinti elektros smūgio riziką.
• Ši kėdė turi būti įjungtą į atitinkamą lizdą, kuris tinkamai sumontuotas ir įžemintas pagal visas vietines normas ir
taisykles.
• Nenaudokite su jokiu transformatoriaus įtaisu.
• Nenaudokite kėdės su kitu maitinimo šaltiniu (maitinimo šaltinis AC 230 V).
ELEKTRINIS
ĮŽEMINIMAS

• Prieš įkišdami kištuką į lizdą, įsitikinkite, kad pagrindinis jungiklis yra OFF padėtyje.
• Draudžiama modifikuoti pateiktą kištuką, nes tai gali sukelti rimtų sužalojimų. Jei kištukas netinka lizdui,
paprašykite kvalifikuoto elektriko sumontuoti tinkamą lizdą.
• Neįjungus kėdės įžeminimo laidininko, gali kilti elektros smūgis. Jei manote, kad gaminys nėra tinkamai įžemintas,
susisiekite su kvalifikuotu elektriku.
• Po naudojimo ir prieš valymą ar priežiūrą atjunkite šią kėdę nuo elektros lizdo. Norėdami tai padaryti, įsitikinkite,
kad pagrindinis maitinimo jungiklis yra OFF padėtyje, tada atjunkite kėdę nuo lizdo.

ATSARGIAI

• Šis gaminys turi būti naudojamas kaip aprašyta šiame naudotojo vadove. Nenaudokite priedų, kurių
nerekomenduoja gamintojas.
• Nenaudokite šio prietaiso, jei laidas ar kištukas yra pažeisti, jei jis netinkamai veikia, jei jis buvo numestas ar
pažeistas arba jei jis turėjo sąlytį su vandeniu. Bet kuriuo iš šių atvejų nedelsdami kreipkitės į „OHCO M8“ tarnybą.
• Įsitikinkite, kad visose oro angose nėra pūkelių, plaukų ar kitų nešvarumų. Nenaudokite šio prietaiso, jei oro angos
yra užkimštos.
ELEKTRINIS
ĮŽEMINIMAS

• Niekada nenaudokite šio prietaiso ten, kur naudojami aerozoliniai (purškiami) produktai arba deguonis.
• Šis produktas gali per daug įkaisti ir sukelti gaisrą, elektros šoką ar rimtą sužeidimą. Nenaudokite po antklode,
pagalve ar šildomu paviršiumi.
• Nemėginkite judinti ar nešti šio prietaiso traukdami ar laikydami už maitinimo laido.
• Maitinimo laidą laikykite toliau nuo visų šildomų paviršių.
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Sauga montuojant

ĮSPĖJIMAS

SIEKDAMI IŠVENGTI NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR SUŽEIDIMŲ
• Montuokite kėdę ant plokščio ir lygaus paviršiaus.
• Palikite mažiausiai 6,25“ (15 cm) atstumą nuo kėdės atlošo iki sienos, kad būtų pakankamai vietos ją atlenkti aukštyn ir žemyn.
• Nenuleiskite ir netrankykite pėdos atramos.
• Šio prietaiso nerekomenduojama naudoti jaunesniems nei 14 metų vaikams. Naudojimo ar laikymo metu vaikai turi būti atokiau.

SIEKDAMI IŠVENGTI ŽALOS
• Nenaudokite lauke.
• Krosnys, šildymo prietaisai, tiesioginiai saulės spinduliai ar kitos aukštos temperatūros vietos gali sukelti apmušalų
išblukimą, spalvos pasikeitimą ar sukietėjimą. Laikykite savo kėdę atokiau nuo tokių šaltinių poveikio.

Sauga prieš naudojimą

ĮSPĖJIMAS

ŽMONĖS, KURIEMS NETINKA NAUDOTI KĖDĘ
• Šia kėde neturėtų naudotis žmonės, turintys kraujotakos problemų (pvz., venų varikozė ar trombozė), vaikai ir tie, kuriems
gydytojas patarė nenaudoti masažinės kėdės.
• Jei turite bet kuriuos iš toliau išvardytų sveikatos sutrikimų, prieš naudodamiesi šia kėde, pasitarkite su gydytoju: rimtos širdies
problemos, sunkus diabetas, sunki osteoporozė, rimtos odos ligos, piktybinis navikas(-ai), jutimo sutrikimai, nėštumas (arba
įtariamas nėštumas) arba jei esate neseniai pagimdžiusi, ūmūs virškinimo trakto sutrikimai (gastritas, hepatitas, enteritas), sąnarių
disfunkcija, pvz., reumatas, plaktukinė kojos pirštų deformacija ir podagra, tendovaginitas (arba įtariamas tendovaginitas), didelis
karščiavimas, stuburo anomalijos dėl anksčiau patirtų sužalojimų ar negalavimų, stuburo išlinkimas
(skoliozė), ūmus kaklo patempimas ar bet kuris kitas sutrikimas, dėl kurio negalima naudoti šio gaminio.
• Jei turite širdies stimuliatorių ar kitą elektroninį medicinos prietaisą, jei laikotės lovos režimo arba planuojate naudoti šią kėdę tam
tikram negalavimui gydyti, atsigauti po operacijos ar terapijai, prieš naudodamiesi šia kėde pasitarkite su gydytoju.
• Vyresnio amžiaus žmonės ir žmonės, turintys silpnus kaulus, prieš naudodamiesi šia kėde turėtų pasitarti su gydytoju, net jei jie
neserga konkrečia liga ar neturi pirmiau nurodytų sutrikimų.
• Nenaudokite šios kėdės, jei neseniai vartojote alkoholį.
• Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotas fizines, jutimo ar psichines galimybes arba
neturintiems patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai juos prižiūri ir duoda nurodymus dėl naudojimosi už jų saugumą atsakingas
asmuo.
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Sauga prieš naudojimą, tęsinys...

ĮSPĖJIMAS

SIEKDAMI IŠVENGTI NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ, SUŽEIDIMŲ IR ŽALOS
• Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
• Prietaiso paviršius yra šildomas. Šilumai jautrūs asmenys, naudodamiesi prietaisu, turi būti atsargūs.
• Nenaudokite šios kėdės dėl kitų priežasčių, nei aprašyta šiame vadove.
• Nenaudokite šios kėdės kartu su jokiu kitu terapiniu prietaisu ar priedu, išskyrus tuos, kurie įeina į komplektą.
• Ši kėdė skirta naudoti su visais prie jos pritvirtintais audiniais. Jei jų nenaudosite, galite susižeisti.
• Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar neatsirado skylių ar plyšių kėdės aktyvaus masažo srityje. Jei pastebėjote plyšį,
nedelsdami nutraukite naudojimą ir susisiekite su „OHCO“ meistrais.
• Prieš atsisėsdami patikrinkite ritininio mechanizmo padėtį. Jei ritinėliai nėra laikymo padėtyje, įjunkite ir patikrinkite, ar kėdė
veikia tinkamai. Informaciją apie tinkamą laikymo padėtį žr. 15 puslapyje.
• Nejudinkite kėdės, kol joje kas nors sėdi.
• Nestovėkite ant šios kėdės.
• Nesėdėkite ant jokios kitos kėdės dalies, išskyrus sėdynę.
• Nesėdėkite, nesistokite ir nesiremkite į atramą kojoms, nebent sėdite kėdėje ar atsikeliate nuo kėdės.

Sauga naudojimo metu

ATSARGIAI

SIEKDAMI IŠVENGTI NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR SUŽEIDIMŲ
• Nevyniokite maitinimo ar nuotolinio laido aplink savo kūną ir nestatykite kėdės ant laido viršaus.
• Nebraižykite, neplėškite, neapdorokite, nesukite, netempkite ir nesulenkite maitinimo ar nuotolinio laido.
• Vandens ar kitų skysčių išsiliejimas ant šios kėdės gali sukelti elektros smūgį, trumpąjį jungimą ar užsidegimą.
• Laikykite vaikus ir naminius gyvūnus atokiau nuo kėdės ir jos judančių vietų.
• Neleiskite vaikams ar neįgaliesiems būti šalia kėdės be atidžios priežiūros. Kad išvengtumėte sužalojimų, visus
asmenis laikykite atokiau nuo atlenkiamo atlošo ir pailginamos kojų atramos.
• Nenaudokite kėdės, kai joje sėdi daugiau nei vienas asmuo, ar laikydami kūdikį ar mažą vaiką.
• Nenaudokite kėdės, jei kuri nors kūno dalis, įskaitant rankas, yra šlapia.
• Nenaudokite kėdės, jei nesate apsirengęs.
• Nenaudokite šios kėdės jokiems kitiems tikslams, išskyrus numatytus šiame vadove.
• Nenaudokite kėdės norėdami pamasažuoti galvą, krūtinę, pilvą ir (arba) sąnarius, įskaitant kelius ir alkūnes.
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Sauga naudojimo metu, tęsinys...

ĮSPĖJIMAS

SIEKDAMI IŠVENGTI NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR SUŽEIDIMŲ
• Nekiškite rankų ar kojų į ritinėlių bėgius ar į bet kokias judančias dalis, pavyzdžiui, į atlošo mechanizmą.
• Prieš naudojimą nusiimkite visus kietus daiktus, tokius kaip plaukų aksesuarai ar papuošalai.
• Nenaudokite kojų atramos niekam kitam, išskyrus kojas ar pėdas.
• Nenaudokite šios masažinės kėdės, jei joje kas nors sėdi.
• Nekiškite rankų ar galvos tarp kojų atramos ar po ja.
• Nemiegokite kėdėje.
• Veikimo metu niekada neatjunkite maitinimo laido.
• Pradėkite naudoti šią kėdę, nusistatę lengvesnio masažo režimą. Pradėję nuo gilaus masažo, galite susižeisti. Senyvo amžiaus
žmonės ir žmonės, turintys silpnus kaulus, turėtų būti atsargūs pasirinkdami masažo intensyvumą.
• Pastebėję neįprastą būseną arba susidarius pavojingai situacijai, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką „Pause“, kad
nedelsdami nutrauktumėte kėdės veikimą.
• Jei pajausite aštrų skausmą ar neįprastą fizinį diskomfortą, nedelsdami nutraukite kėdės naudojimą ir kreipkitės į gydytoją.
• Jei masažas atrodo per stiprus, sumažinkite stimuliaciją pagal šiame vadove nurodytas instrukcijas. Jei jis vis dar jaučiamas
per stiprus, nedelsdami nutraukite kėdės naudojimą.
• Nenaudokite šios kėdės, jei atlošas yra nuimtas.

ATSARGIAI

SIEKDAMI IŠVENGTI ŽALOS
Nenaudokite šios kėdės, jei yra elektros energijos tiekimo nutrūkimas ar jo tikimybė. Tokiu atveju nedelsdami nutraukite kėdės
naudojimą, išjunkite maitinimo jungiklį ir atjunkite laidą nuo sieninio lizdo.
Nenaudokite šios kėdės, jei yra žaibo pavojus. Jei taip nutinka, nedelsdami nutraukite darbą, išjunkite pagrindinį maitinimo
jungiklį ir atjunkite kėdę nuo sieninio lizdo.
Jei konkreti operacija neprasideda arba pastebite kokių nors nukrypimų, nutraukite kėdės naudojimą, išjunkite pagrindinį
maitinimo jungiklį ir atjunkite laidą nuo sieninio lizdo. Nedelsdami paskambinkite „OHCO“ meistrams.
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Sauga naudojimo metu, tęsinys...

ATSARGIAI

SIEKDAMI IŠVENGTI ŽALOS
• Nenaudokite šios kėdės ilgiau nei 30 minučių kiekvieną dieną. Venkite naudoti konkrečios koncentruotos srities masažui ilgiau nei 5 minutes
vienu kartu. Ilgas ir nuolatinis masažas toje pačioje padėtyje gali sukelti diskomfortą ar kūno sužalojimą.
• Nemėginkite savo kojos, pėdos, rankų ar plaštakų įdėti atgal į kojų atramą / rankų atramą, jei jos nuslys. Perdėtos jėgos
panaudojimas gali sugadinti kėdę.

KITOS SAUGOS PRIEMONĖS
• Stenkitės nesutrenkti kėdės.
• Nesėdėkite ant jokios kitos kėdės dalies, išskyrus sėdynę.

Sauga po naudojimo ir nenaudojant

ĮSPĖJIMAS

SIEKDAMI IŠVENGTI NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ, SUŽEIDIMŲ IR ŽALOS
• Nelieskite ir neatjunkite kėdės drėgnomis rankomis.
• Nenaudokite jokio kito maitinimo laido, išskyrus pateiktą.
• Atjungdami laidą nuo lizdo, traukite kištuką. Netraukite maitinimo laido.
• Po kiekvieno naudojimo išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį ir ištraukite maitinimo laidą iš elektros tinklo.
• Po naudojimo visada atloškite sėdynės atlošą į vertikalią padėtį.
• Po kiekvieno naudojimo kėdę nuvalykite.
• Kėdę visada laikykite sausoje patalpoje.
• Nedėkite ant kėdės jokių daiktų.
• Gedimo atveju nemėginkite taisyti. Susisiekite su „OHCO“ meistrais.
• Nekeiskite jokių kėdės dalių.
• Perduodami šią kėdę kitam asmeniui, nepamirškite pridėti šio Naudotojo vadovo.
• Neišmeskite šio gaminio ar jo priedų prieš tai nepasitarę su vietos valdžios institucijomis.
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„DeltaWave Massage®“ mechanizmas

Automatinis atlošimas

Masažinės kėdės M.8 mechanizmas yra unikaliai pagamintas ir

Automatiškai nustato kėdės atlošą, kai prasideda masažas.

valdomas taip, kad sukurtų tikro masažo pojūtį. Be pagrindinių

Naudotojai taip pat gali rankiniu būdu sureguliuoti atlošą į

judesių – tapšnojimo, minkymo, sukimo ir jų derinių – 4D variklis

patogią padėtį. Sėdynės atlošą nuo grindų galima atlošti nuo

naudoja patobulintus masažo algoritmus, kad imituotų žmogaus

120° iki 165°. Kojų atramos kampą galima nustatyti 90°,

rankomis daromo masažo jausmą. Jis tiksliai kontroliuoja greitį nuo

atsižvelgiant į jūsų pageidavimus.

greitų iki mūsų patentuotų „UltraSlow“ judesių. Greitas variklio

Viso kūno oro masažas

greičio greitėjimas ir lėtėjimas sukuria judėjimo modelius, kurie
atitinka žmogaus daromus judesius.

Kėdė yra įrengta su apgalvotai išdėstytomis oro kameromis.

Kiti patentuoti programinės įrangos dizaino elementai prideda

Naudojant vienu metu, masažas atpalaiduos jūsų pėdas,

niuansų, kompleksiškumą ir diapazoną „DeltaWave“ variklio

blauzdas, klubus, šlaunų išorinę dalį, sėdmenis, rankas,

judesiams. Šie inžineriniai elementai yra puikiai suderinti, kad

plaštakas, kaklą ir pečius, pašalins raumenų skausmą ir

būtų užtikrintas maksimaliai gydantis ir giliai atpalaiduojantis

nuovargį.

potyris.

Kojų volai

„MaxTrack®“

Kruopščiai choreografuotas 2 krypčių pėdų volelis švelniai

„MaxTrack“ apibūdina mūsų 49 colių ilgio trasos ir

nuramina pėdų padus.

„DeltaWave“ variklio sąveiką. Dėl „Maxtrack“ konstrukcijos

Volelių šiluma

lankstumo jūsų M.8 kėdė gali sklandžiai atlikti masažą esant
nulinei gravitacijos padėčiai ir gulint horizontalioj padėtyje, taip

Infraraudonųjų spindulių kaitinimo elementai, esantys tiesiai ant

pat siūlo išskirtinį judesių diapazoną nugarai.

masažo volelių, suteikia specifinę šilumą, atpalaiduojančią
raumenis ir pagerinančią jų kraujotaką.

Automatinis nugaros nuskaitymas

Šiluma visam kūnui

Automatinis nugaros nuskaitymas individualizuoja masažą jūsų
kūnui ir vadovauja programuojamiems masažo seansams, kad būtų

Į pėdas, delnus, nugarą ir sėdmenis skleidžiama šiluma

galima sutelkti dėmesį į jūsų kaklo, nugaros ir sėdynės shiatsu

padidina atsipalaidavimą ir komfortą. Tiksliai skleidžiama nuo

taškus.

masažo variklio šiluma suteikia „karštų akmenų“ efektą
paraspinaliniams raumenims. Kiekviena šilumos zona gali būti

„TheraElliptical™“ minkymas ir galinės blauzdų dalies

valdoma atskirai.

minkymas
Galvos atramos suteikiamas minkymas ir ištempimas

M.8. profesionaliai masažuoja blauzdą, derinant suspaudimą su
sukimu (sugriebimas ir minkymas), kad būtų masažuojami blauzdų

M.8 galvos atrama siūlo volelių ir oro sukuriamą kaklo ištempimo

šonai (dvilypis ir plekšninis raumenys). Be to, blauzdos ritininis

jausmą. Judesiai yra kruopščiai suprogramuoti taip, kad pašalintų

masažuoklis veikia blauzdos užpakalinę dalį ties medialine linija. Šis

kaklo ir pečių įtampos jausmą ir užtikrintų raminantį, švelnų kaklo

sudėtingas judesių rinkinys tiksliai atkartoja masažo terapeuto

ištempimo jausmą.

daromą blauzdų masažą.
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PAGRINDINĖS SAVYBĖS

Unikalios išlipimo/įlipimo durys

Nepakartojamas dizainas

Įlipti ir išlipti bus lengviau iš jūsų kėdės šono pro kairiąsias arba

Sukurta visame pasaulyje garsaus dizainerio Keno Okuyama, M.8

dešiniąsias duris.

yra puikus grožio ir tikslumo mišinys, pasižymintis
neprilygstamu patogumu ir funkcionalumu.

Daugiakalbis nuotolinio valdymo pultas
Suprojektuota kaip paprasta ir intuityvi, lengvai skaitoma vartotojo

Japoniškas meistriškumas

sąsaja leidžia reguliuoti ir stebėti masažo procesą. Taip pat galima

Tai, kad gaminys sukurtas rankomis Japonijoje laikantis aukščiausių

pasirinkti keletą kalbų.

standartų, reiškia, jog kėdė leis jums mėgautis jos privalumais
daugelį metų.

Pasinerkite į garsus naudodami „Bluetooth“
Prisijunkite prie savo išmaniojo įrenginio, kad galėtumėte leisti

Chromoterapija

muziką, atpalaiduojančius garsus arba pasinerti į meditaciją, kad

Pasirinkus masažą, nuotolinio valdymo pultas pradeda spalvų terapijos

sustiprintumėte ir pagilintumėte masažo pojūčius.

seansą. Laipsniškas perėjimas tarp raminančių spalvų padeda pagilinti
masažo suteikiamus pojūčius.

Judesiu aktyvuojama LED šviesa
Jums artėjant prie masažinės kėdės, jūsų kelią apšvies švelnus šviesos

Nulinė gravitacijos ir atsilošimas į horizontalią padėtį

šaltinis. Tamsoje galite leisti savo kėdei būti jūsų vedliu.

Kėdę galima sureguliuoti į daugelį atlošo padėčių, įskaitant nulinę
gravitaciją ir horizontalią padėtį.

Oro jonizatorius
Galvos atramoje esantis oro jonų generatorius iš oro pašalina

Derinimas prie sienos

dulkes, pleiskanas, sporas ir kitus teršalus.

Tarp vertikalios atlošo padėties ir sienos reikia palikti tik
6,25”(15 cm).

Aromaterapija
Shiatsu meistro sukurtas masažas

Į aromaterapijos lizdą, esantį kėdės atramoje, įlašinkite
mėgstamo eterinio aliejaus ir sustiprinkite savo galimybę

M.8 masažo choreografija buvo sukurta konsultuojantis su japonų

pailsinti protą ir kūną, suaktyvindami uoslės pojūčius.

shiatsu meistru Okabayashi Sensei.
12 oro elementų rankų atramos

Mobiliojo telefono lizdas
Patogiai išdėstytas lizdas leidžia saugioje vietoje laikyti savo mobilųjį

Kiekvienas iš šešių oro elementų kiekvienoje atramoje yra

telefoną, televizoriaus nuotolinio valdymo pultą ar kitus daiktus, kurių

nepriklausomai valdomas. M.8 rankų atramos oro elementų

nenorite turėti su savimi masažo metu.

masyvas gali sudaryti daugiau nei 479 000 000 galimų masažo
derinių.

USB maitinimo prievadai
USB prievadai suteikia patogią prieigą įkrauti savo išmanųjį

Masažo seansų sujungimas

telefoną, planšetinį kompiuterį ar kitus įrenginius, kai jūs

Paprastas ir intuityvus nuotolinis dizainas leidžia naudotojams lengvai

atsipalaiduojate.

sujungti du masažo seansus. Sujungus du masažo seansus, bendras

USB jungtis yra prie kiekvienos rankos atramos priekyje.

masažo laikas gali būti pratęstas iki 35–40 minučių.
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D A L Y S IR F U N K C I J O S

Dešiniojo peties blokas

Kairysis garsiakalbis (už dangtelio)
Kairiojo garsiakalbio dangtelis
Aromaterapijos skyrius (už dangtelio)
„Bluetooth“ modulis (už dangtelio)

Nuotolinio valdymo
pultas
Nuotolinio valdymo
kišenė ir durų rankenėlė

USB jungtis
Sėdynė

Dešinės rankos atrama

Kojų atrama

LED lemputės
Galinis dangtelis

Pėdų atrama

Pagrindinis maitinimo jungiklis
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D A L Y S IR F U N K C I J O S

Pagalvė
Kairiojo peties blokas
Jonizatorius (už dangtelio)
Dešiniojo garsiakalbio dangtelis
Dešinysis garsiakalbis (už dangtelio)
Ausinių lizdo įvestis

Nugaros pamušalas
Telefono kišenė ir durų
rankenėlė

USB jungtis

Sėdynės atlošas

Kairės rankos
atrama

LED lemputės
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D A L Y S IR F U N K C I J O S

Oras virš pečių

Oras virš pečių

Oras virš dešiniojo peties

Oras virš kairiojo peties

Kaklo minkymo volai

Kaklo minkymo volai

„Delta Massage
EngineTM“ (rodomas laikymo
padėtyje)

Oras iš dešinės galinės pusės

Oras iš kairės
galinės pusės

Oras iš dešinės rankos
atramos pusės

Oras iš kairės
rankos atramos
pusės

Oras iš dešinės galinės
sėdynės pusės

Oras iš kairės galinės
sėdynės pusės
Oras iš kairės priekinės
sėdynės pusės

Oras iš dešinės priekinės
sėdynės pusės

Oras į blauzdos pusę

Blauzdų voleliai
Blauzdų voleliai

Oras į pėdų pusę

Pėdų voleliai
Pėdų voleliai
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D A L Y S IR F U N K C I J O S

Pagalvės šiluma

Nugaros šiluma

Plaštakų šiluma

Sėdynės šiluma

Pėdų šiluma
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SURINKIMAS

Sauga montuojant

ATSARGIAI

SIEKDAMI IŠVENGTI ŽALOS
• Nestatykite kėdės labai drėgnoje vietoje, pavyzdžiui, vonios kambaryje ar saunoje.
• Nenaudokite kėdės pernelyg drėgnoje ar dulkėtoje aplinkoje, nes tai gali sukelti gedimą ar elektros šoką.
• Nenaudokite kėdės kambaryje, kuriame temperatūra yra 40 C laipsniai ar aukštesnė.
• Saugokite kėdę nuo šildytuvų, viryklių ar tiesioginių saulės spindulių poveikio.
• Gaisro šaltinius, tokius kaip cigaretės ir peleninės, laikykite atokiau nuo kėdės.
• Įsitikinkite, kad kėdė pastatyta ant plokščio ir lygaus paviršiaus, kad neapvirstumėte.
• Kadangi kėdė yra sunki, elkitės su ja ypač atsargiai, kad statydami kėdę nepažeistumėte grindų.

Pasirengimas surinkimui
• Įsitikinkite, kad priešais kėdę yra ne mažiau kaip 6,25 colio (15 cm) ir 12 colių (30 cm) atstumas, kad būtų galima atlošti nugaros
atlošą ir kojų atlošą be kliūčių kėdės veikimo metu. Norint, kad durys visiškai atsidarytų, kiekvienoje kėdės pusėje reikia palikti 18
colių (45,75 cm) atstumą.
• Norėdami išvengti signalo trukdžių, išlaikykite mažiausiai 3 colio (92 cm) atstumą nuo AV įrenginių, tokių kaip televizorius ar
radijas.
• Rekomenduojama po kėde pakloti kilimą, kad jis nesubraižytų grindų ir sumažintų triukšmą kėdės veikimo metu.
• Kadangi kėdė yra sunki, elkitės su ja ypač atsargiai.
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Kėdės surinkimas
Svarbu: prieš pradėdami, patikrinkite pateiktus elementus ir įsitikinkite, kad visos dalys yra pakuotėje.

Dešinės rankos atrama
ir nuotolinio valdymo
pultas

Pagrindas

Pėdų atrama

Dangtelio
varžtai (x20)

Instrumentai
pernešimui (x2)

Pėdų volelių
buferiniai pamušalai

Kanalų dangčiai
(x2)

Vielokaiščiai
(x2)

Tiesūs kaiščiai
(x2) @ 2“rankų atramoms
(x2) @ 3”nešiojimo rankenoms

Aromaterapija
priedai
(1 USB
įrenginys, 5
planšetiniai
kompiuteriai)

Shiatsu
kulnų pamušalai
(x4)
Sumontuoti iš anksto

Kairės rankos atrama

Maitinimo laidas

T veržliaraktis

Pagalvės užvalkalas
Sumontuotas iš anksto

užvalkalas
Sumontuotas iš anksto
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SURINKIMAS

Kėdės surinkimas, tęsinys...

ATSARGIAI

• Norėdami išvengti atjungimo, būtinai dar kartą patikrinkite visas jungtis, švelniai patraukdami elektros jungtis ir oro žarnas.
• Jei tinkamai neprisijungsite, oro elementai nepūs taip, kaip numatyta.

1 ŽINGSNIS

3 ŽINGSNIS

Išimkite kėdę ir pastatykite į jai skirtą vietą.

Įjunkite maitinimą ir palenkite kėdę.
Įkiškite maitinimo laidą į kėdės galinį pagrindą (3A
pav.) Ir

2 ŽINGSNIS

Įjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį. Kėdė

Įdėkite kanalo kištukus į kėdės pagrindą.

automatiškai pasilenks (3B pav.).
Išjunkite pagrindinį kėdės maitinimą.
3A pav.

3B pav.
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Kėdės surinkimas, tęsinys...

4 žingsnis
Sumontuokite kojų atramą.
C. Pakreipdami atlenkiamus atlankus, atsargiai pakelkite kojų

A. Išpakuokite kojų atramą. Tada nuimkite du
dangtelio galvutės varžtus, esančius priešais kėdės

atramą, kad jos sujungimo taškai atitiktų kojų atramas

pagrindą. Apverskite atlenkiamus atlankus į viršų.

laikiklius ant pagrindo. Atlenkite atlenkiamus atlankus
žemyn ir vėl uždėkite du dangtelio galvutės varžtus.

B. Padėkite kojų atramą priešais kėdę, kad būtų galima
prijungti vieną elektros jungtį ir vieną oro liniją nuo

D. Uždėkite odinį atvartą, esantį kojų atramos viršuje /

kojų atramos prie kėdės pagrindo. Įsitikinkite, kad

gale, tiesiai po užtrauktuku, esančiu sėdynės pagalvėlės

elektros jungties skirtukas nukreiptas į viršų ir yra

priekyje. Tinkamai išlygindami, švelniai paspauskite,

visiškai užfiksuotas, o oro linija yra įsprausta iki galo.

kad pritvirtintumėte velcro dangą (žr. 4D pav. toliau).
PASTABA: nepamirškite pirmiausia nuimti apsauginės
velcro dangos.
E. Kojų atramą užfiksuokite prie sėdynės pagalvėlės,
esančios ant kėdės pagrindo (žr. 4D pav. toliau).

4D pav.
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4E pav.

SURINKIMAS

Kėdės surinkimas, tęsinys...

5 ŽINGSNIS
Sumontuokite dešinės rankos atramą.
A.

Išpakuokite dešinės rankos atramą ir atsargiai išimkite nuotolinio valdymo pulto apsauginę pakuotę, tada įdėkite nuotolinio
valdymo pultą į nuotolinio valdymo pultui skirtą kišenę.

B. Švelniai ištraukite du vyrius iš kėdės pagrindo.
C.

Pakelkite rankos atramą, kad rankos atramos sujungimo taškai būtų suderinti su viršutiniu ir apatiniu pagrindo vyriais.

D.

Sulygiuokite vidurinį laikiklį ant rankos atramos su viduriniu laikikliu ant pagrindo. Kai jie bus išlyginti, pritvirtinkite tiesiu
kaiščiu ir vielokaiščiu (žr. 5C pav. toliau).

E. Uždėkite 4 dangtelio galvutės varžtus, 2 ant viršutinio vyrio ir 2 ant apatinio vyrio. Priveržkite naudodami pateiktą T
veržliarakčio įrankį (žr. 5D pav. toliau).

5 ŽINGSNIS, tęsinys...

5C pav.

5D pav.
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Kėdės surinkimas, tęsinys...

F.

Nuimkite apsauginį dangtelį ant kėdės pagrindo, tada prakiškite elektros jungtį ir oro liniją per apsauginio dangtelio centrą
(žr. 5E pav.).

G.

Prijunkite vieną elektros jungtį ir oro liniją iš rankos atramos prie kėdės pagrindo. Įsitikinkite, kad elektros jungties
skirtukas, nukreiptas į kėdės priekį, yra visiškai užfiksuotas, o oro linija stumiama tolyn. Atsargiai uždėkite apsauginį
dangtelį, įsitikindami, kad elektros linijos nėra susisukusios (žr. 5F pav.).

5E pav.

5F pav.

5 ŽINGSNIS
Pakartokite 5 žingsnio veiksmus su kairės rankos atrama (išskyrus užduotis, susijusias su nuotolinio valdymo pultu).
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KĖDĖS PERKĖLIMAS

ATSARGIAI

SIEKDAMI IŠVENGTI ŽALOS
• Niekada nejudinkite kėdės, kai ji veikia arba kai joje kas nors sėdi.
• Kadangi kėdė yra sunki, stenkitės, kad ji netikėtai nenukristų. Tai gali pažeisti grindis ir vidinius kėdės komponentus.

Prieš perkeldami kėdę, išjunkite pagrindinį maitinimą ir atjunkite maitinimo kištuką nuo sieninio lizdo. Prijunkite laidus ir
įdėkite juos į sėdynę, kad nepažeistumėte perkeldami kėdę.
1 VARIANTAS

2 VARIANTAS

Naudodamiesi pateiktomis nešimui skirtomis rankenomis,

• Nuėmę rankų atramas, pritvirtinkite pateiktas nešimui skirtas

leiskite vienam asmeniui atsargiai pakelti kojų atramos galą,

rankenas prie pagrindo rėmo. Užfiksuokite, stumdami tiesų kaištį

o antras asmuo tegu pakelia naudodamas rankeną, esančią

per skylę rankenoje į pagrindą, kaip parodyta toliau.

ant kėdės galo. Neškite į norimą vietą.

• Dviem rankomis suimkite kėdės rankenas ir švelniai pakelkite, kol
kėdė pasvirs atgal ir remsis į ratukus, esančius priešingame
pagrindo gale. Kol kėdė pakeliama ir remiasi į ratukus, pasukite
kėdę į naują norimą padėtį.

Laikykite pėdų atramą
Tiesus kaištis

Nešimui skirta rankena
Kėdės pagrindas

Pritvirtinkite nešimui skirtą rankeną,
kaip parodyta; įstumkite varžtą per
nešimui skirtą rankeną į pagrindą, kad
pritvirtintumėte.
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NUOTOLINĖS FUNKCIJOS

ATSARGIAI

SIEKDAMI IŠVENGTI ŽALOS
• Nesėdėkite, nelipkite ir nedėkite sunkių daiktų ant nuotolinio valdymo pulto.
• Nenumeskite nuotolinio valdymo pulto.
• Jei nenaudojate, nuotolinio valdymo pultą rekomenduojama įdėti į kišenę.
• Nuotolinio valdymo pultui valdyti nenaudokite pernelyg didelės jėgos.
• Stipriai netraukite nuotolinio valdymo pulto laido.
• Nuotolinio valdymo pultui valdyti nenaudokite aštrius kraštus turinčių ar kietų daiktų.

Greitas masažas
Šiluma

Maitinimas / Pauzė
Pradžia
Rodyklė aukštyn

Elipsinis blauzdų masažas

Pėdų volelis
Kairė rodyklė

Dešinė rodyklė
Gerai / Pasirinkti
Nulinė gravitacija

Kaklo volelis
Rodyklė žemyn
Pakelti kėdės nugarėlę

Pakelti volelius
3D intensyvumo reguliavimas

Pakelti kojų atramą
Nuleisti kėdės nugarėlę
Nuleisti kojų atramą

Oro intensyvumo reguliavimas
Nuleisti volelius
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NUOTOLINĖS FUNKCIJOS

• Paspauskite, kad įjungtumėte nuotolinio valdymo pulto maitinimą. Kai maitinimas išjungtas, nuotolinio
valdymo ekranas tuščias, o „Power / Pause“ (maitinimo / pauzės) mygtukas nešviečia. Kai maitinimas
įjungtas, nuotoliniame ekrane rodomi duomenys, o „Power / Pause“ mygtukas švyti balta spalva.
• Norėdami išjungti nuotolinio valdymo pulto maitinimą, palaikykite paspaudę „Power / Pause“. Jei tai
padarysite esant aktyvuotai kėdei, voleliai grįš į laikymo padėtį, o po to kėdė išsijungs.
• Greitai paspauskite ir atleiskite „Power / Pause“, kai norite pristabdyti masažą. Pauzės metu mygtukas
šviečia raudonai. Dar kartą paspaudus maitinimo / pauzės mygtuką, masažas bus tęsiamas nuo to
momento, kai seansas buvo nutrauktas.

• Paspauskite, kad patektumėte į ekraną / meniu, kuriame galite pasirinkti masažo seansus, reguliuoti
masažo intensyvumą, volelio plotį, parametrus ir dar daugiau.
• Dar kartą paspauskite šį mygtuką, kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną ir peržiūrėtumėte dabartinių
pasirinkimų santrauką.
• Paspauskite, kad suaktyvintumėte užprogramuotą greito masažo seansą. Kai
suaktyvinamas greitojo masažo seansas, šis mygtukas švyti balta spalva.

• Paspauskite, jei norite įjungti ir išjungti šilumą.
• Kai šiluma įjungta, šis mygtukas švyti raudonai.

• Norėdami naršyti meniu, naudokite rodykles LCD ekrane (aukštyn, žemyn, kairėn, dešinėn).

• Paspauskite, jei norite rankiniu būdu įjungti ir išjungti pėdų volelius.

• Paspauskite, jei norite rankiniu būdu įjungti ir išjungti
blauzdų masažą.

• Paspauskite, jei norite rankiniu būdu įjungti ir išjungti
kaklo volelius.
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NUOTOLINĖS FUNKCIJOS

• Paspauskite, kad nustatytumėte kėdės atlošo kampą į geriausią nulinės gravitacijos padėtį.
• Dar kartą paspauskite, kad nustatytumėte horizontalią padėtį. Paspauskite trečią kartą, kad atsisėstumėte.

• Eikite į norimą pasirinkimą per LCD arba pagrindinio ekrano meniu, paspauskite, kad
pasirinktumėte / suaktyvintumėte parinktį.

• Paspauskite, kad pakeistumėte kėdės atlošo kampą.
• Norėdami automatiškai palenkti ar atlošti atgal į visiškai vertikalią ar horizontalią padėtį,
maždaug 2 sekundes palaikykite paspaudę atitinkamą atlošo mygtuką.

• Paspauskite, kad sureguliuotumėte kojų atramos kampą.
• Norėdami automatiškai pakelti arba nuleisti kojų atramą, maždaug 2 sekundes palaikykite paspaudę
atitinkamą pėdos mygtuką.

• Paspauskite, jei norite reguliuoti volelio padėtį rankinio masažo metu arba tiksliai sureguliuoti pečių
nuskaitymo padėtį.

3D

• Paspauskite, kad pakeistumėte masažo voleliais intensyvumą, kurį galima reguliuoti trimis skirtingais
intensyvumo lygiais.

• Paspauskite, kad pakeistumėte oro masažo intensyvumą, kurį galima reguliuoti trimis skirtingais
intensyvumo lygiais.
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Ši kėdė turi 14 užprogramuotų ir kryptingų masažo seansų, iš kurių galite pasirinkti. Visi užprogramuoti seansai buvo sukurti konsultuojantis su
japonų shiatsu meistru. Nesuskaičiuojamos valandos buvo skirtos kruopščiam ir meistriškam masažo judesių ir būdų, kurie labiausiai imituoja
shiatsu meistro rankų judesius, atkūrimui. Jie suteikia lengvai pasirenkamas masažo galimybes tenkinant
įvairius poreikius. Kiekvienas iš toliau pateiktų seansų (išskyrus skirtus pėdoms ir blauzdoms) trunka maždaug 18 minučių ir jį galima pasirinkti
naršant per LCD ekrano meniu, jei nenurodyta kitaip.

Programuojami seansai

Greitas (quick)

Ištempimas (Stretch)

Rekomenduojamas norintiems greitai atgaivinti visą kūną. Taip

Daugiausia dėmesio skiriama nugaros, pečių ir kaklo

pat gerai pritaiko pagrindines kėdės galimybes, įskaitant masažą,

mobilizavimui. Choreografija suteikia sveiką viso stuburo

orą, šilumą ir kojų bei pėdų volelius.

ištiesimą, klubo sukimąsi ir viso kūno ištempimą.

Viso kūno (Full body)

Rytinis (Morning)

Mobilizuoja nugarą, kaklą ir pečius. Puikiai atpalaiduojanti viso

Gaukite energijos ir atsigaivinkite. Pažadinkite savo kūną ir protą.

kūno shiatsu masažo patirtis. Skirtas atgaivinti visą jūsų kūną ir

Nesvarbu, ar kėde pasinaudojate pirmiausia ryte, ar vidurdienį, šis

protą.

masažas suteikia gyvybės ir energijos ir yra skirtas tam, kad
kraujas iš kūno galūnių judėtų link jo šerdies.

Banguojantis (Float)

Naktinis (Night)

Puiki meditacinė ir raminanti patirtis. Masažo programa,

Išvalykite savo mintis. Dreifuokite. Svajokite. Lėtas, metodiškas,

suteikia banguotus 8 formos judesius, kurie sujudina klubus ir

įvairus masažas, kuris visiškai išvalo protą ir migdo. Jis skirtas

šlaunis, subalansuoja kūną, atpalaiduoja protą ir suteikia gilų

paskatinti kraujo judėjimą nuo jūsų šerdies link galūnių, padeda

atsipalaidavimą.

įveikti nemigą ir užtikrina galingai naudingą ritualinį masažą
prieš miegą.

Streso sumažinimas (Stress relief)
Viso kūno masažas, kuriame derinamos įvairios metodikos,

Viso kūno oro masažas (Fulll Body Air)

lėtas, metodiškas „šokis“, skirtas hipnotizuojančiam ir

Grakštus ir lėtas rankų, pečių, nugaros, klubų, kojų ir pėdų

kruopščiai raminančiam masažui atlikti.

masažas. Švelnus ir malonus potyris, kuriam naudojamos tik kėdės
oro masažo funkcijos.

Atsipalaiduoti (Unwind)
Taika, ramybė ir pabėgimas. Šis visam kūnui skirtas seansas

Atstatymas po sporto (Sports Recovery)

sujungia lėtas, raminančias ir nuspėjamas bei pakartojamas
masažo technikas, leidžiančias kūnui ir protui atsikratyti

Viso kūno programa buvo skirta atgaivinti ir atjauninti pavargusius

dienos streso per masažo teikiamą tarpininkavimą tarp kūno ir

raumenis ir pagreitinti atsigavimą po energingos sportinės veiklos.

proto.
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Kryptingi seansai
Sėdmenys

Kaklas ir pečiai

Dėmesys skiriamas apatinei nugaros daliai, sėdmenims ir

Skirtas norint sumažinti viršutinės nugaros dalies raumenų skausmą ir

šlaunims, šis seansas nuima įtampą ir atpalaiduoja juosmens sritį

nuovargį. Taikomas kaklui ir pečiams įvairiausiais minkymo
masažo būdais.

bei didelius apatinių liemens ir viršutinių kojų dalių

PASTABA: Šią programą rekomenduojama vykdyti be

raumenis.

pagalvės.
Pėdos ir blauzdos
Apatinė nugaros dalis

Ramina skaudančias pėdas ir kojas. Oro ląstelės apsupa kojas ir

Ramina ir atpalaiduoja apatinės nugaros dalies ir klubų raumenis,

blauzdas, o pėdų pado voleliai nukreipiami į pėdų refleksologijos

taikant kryptingą minkymo ir tapšnojimo masažą, nukreiptą į juosmens

taškus. Gydo ir palengvina pavargusius ar patinusias kulkšnis,

sritį.

pėdas ir blauzdas.
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ĮSPĖJIMAS

SIEKDAMI IŠVENGTI SUŽEIDIMŲ
Prieš pradėdami masažą, visada patikrinkite savo aplinką, kad įsitikintumėte, jog jokie žmonės, naminiai gyvūnai ar daiktai nebus
sutrenkti ar suspausti dėl atlenkiamo atlošo ar kojų atramos.

ATSARGIAI

SIEKDAMI IŠVENGTI ŽALOS IR SUŽEIDIMŲ
• Ši masažinė kėdė yra skirta naudoti tik buitiniam naudojimui. Kėdė nėra skirta komerciniams tikslams.
• Jei kėdę naudosite šaltoje patalpoje, staigiai nepadidinkite temperatūros. Didinkite temperatūrą palaipsniui iki normalaus lygio.
• Jei kėdė laikoma šaltoje vietoje ir perkeliama į šiltą aplinką, prieš naudojimą palaukite valandą. Priešingu atveju dėl mechanizmo
kondensacijos gali nukentėti našumas arba kėdė gali sugesti.
• Nesėdėkite ant kėdės esant pakeltai kojų atramai. Staigiai ant kojų atramos patekęs sunkus svoris gali sugadinti mechanizmą arba
sukelti nelaimingą atsitikimą ar sužeidimą.
• Prieš sėsdamiesi įsitikinkite, kad nugaros atrama sugrįžo į vertikalią padėtį.
• Nenaudokite rankų ar pečių bloko kitoms vietoms, išskyrus rankas ir pečius.
• Jei masažo metu jūsų ranka išslysta iš rankos atramos ar pečių bloko arba koja / pėda išslysta iš pėdų atramos, nemėginkite jų
įkišti atgal.
• Negalima masažuoti alkūnių.
• Nedėkite nieko, išskyrus kojas ir pėdas, į pėdų atramą ar ant jos.

Įlipimo/išlipimo durys
• Patogios durys yra dešinėje ir kairėje jūsų masažo kėdės pusėse. Jos yra skirtos tam, kad įlipimas į masažo kėdę ir išlipimas iš jos būtų
kiek įmanoma lengvesnis.
• Norėdami naudoti duris, raskite atleidimo mygtuką kiekvienų durų kišenės priekyje. Paspauskite mygtuką ir atidarykite duris. Atsisėskite
ant kėdės sėdynės. Atsisėdę ant kėdės sėdynės, tiesiog paimkite už durų kišenės ir tvirtai patraukite, kad uždarytumėte duris.

PASTABA: Jūsų saugumui masažo kėdės duryse įmontuotos automatinės spynos.. Spynos valdomos sunkio jėga. Šie užraktai įsijungs, kai kėdė
bus atlošta, ir išsijungs, kai visa kėdė grįš į vertikalią padėtį.
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Jūsų padėtis kėdėje
• Kai kėdė išjungta, voleliai laikomi viršutinėje atlošo dalyje. Tai vadinama laikymo
padėtimi. Jei voleliai nėra laikymo padėtyje, prieš atsisėsdami į kėdę, atstatykite
nuotolinio valdymo pulto maitinimo mygtuką.

GALVOS ATRAMOS PADĖTIS

• Patogiai atsisėskite į kėdę, kad visa nugara būtų atremta į nugaros atramą, o galva būtų
prigludusi prie pagalvės.
• Sureguliuokite galvos atramą taip, kad ji būtų šiek tiek virš pečių ir ties kaklu. Jei pagalvė
yra per aukštai arba per žemai, automatinis akupresūros taško aptikimas neveiks tinkamai
(žr. pav. dešinėje pusėje).
• Sureguliuokite pečių oro elementą, sukdami jį aukštyn arba žemyn, kol bus patogu.

TAIP

NE

Galvos atramos padėtis
sutampa su galine galvos
dalimi

Galvos atramos padėtis
per aukšta

Įdėkite alkūnes į rankų
bloką

Įdėkite taip, kad
delnas būtų
nukreiptas žemyn

Pastaba: Kai kojų atrama pakyla, prisispauskite pėdomis, o kojų atrama pritaikys reikiamą ilgį (žr. žemiau).
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ATSARGIAI

SIEKDAMI IŠVENGTI SUŽEIDIMŲ
• Jei jaučiate, kad masažas per stiprus, sumažinkite stimuliaciją pasinaudodami masažo intensyvumo mygtuku, kaip aprašyta
anksčiau šiame vadove. Jei masažas išlieka per stiprus, nedelsdami nutraukite kėdės veikimą.
• Nekiškite rankų ar kojų į volelių takelius, tarpą tarp sėdynės ir atlošo arba į judančias dalis.
• Nesėskite dėvėdami kietus daiktus, tokius kaip plaukų aksesuarai ar papuošalai.
• Palaikykite masažo seansus ne ilgiau kaip 30 minučių. Bet kurios kūno vietos masažas neturi viršyti 5 minučių.

Nuotolinio valdymo pulto ištraukimas ir saugojimas
• Nuotolinio valdymo pultą reikia laikyti angoje dešinės rankos atramoje (sėdint). Kairės rankos atramos anga gali būti naudojama jūsų
mobiliajam įrenginiui laikyti.
• Norėdami ištraukti nuotolinio valdymo pultą, švelniai traukite jį tol, kol pasieksite norimą laido ilgį. Kai įtampa bus atleista, virvės
suktuvas užsifiksuos.
• Norėdami grąžinti pultelį į laikymo angą, švelniai patraukite, kol laidas šiek tiek įsitemps, tada atleiskite.
Ritininis įrenginys atleis ir ištrauks laidą, taip leisdamas laikyti pultą angoje.

Įjungimas
• Norėdami įjungti nuotolinio valdymo pulto maitinimą, paspauskite mygtuką „Power / Pause“. Kai maitinimas įjungtas,
nuotoliniame ekrane rodomas pagrindinis meniu, o mygtukas „Power / Pause“ švyti balta spalva.

Išjungimas
• Norėdami išjungti nuotolinio valdymo pulto maitinimą, 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką „Power / Pause“. Kai maitinimas išjungtas,
nuotolinio valdymo ekranas yra juodas / tuščias, o mygtukas „Power / Pause“ šviečia raudonai.
• Jei kėdė buvo atlošta, ji automatiškai atsistatys į vertikalią padėtį, kai ją išjungsite.
PASTABA: Nuotolinis maitinimas automatiškai išsijungs po maždaug 15 minučių neveikimo.
PASTABA: Nuotolinio valdymo pulto „Power / Pause“ mygtukas nėra pagrindinis maitinimo jungiklis. Informacija apie pagrindinį
maitinimą pateikta 13 puslapyje.
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Pradėti masažą
• Įsitikinkite, kad nuotolinis maitinimas įjungtas. Mygtukas „Power / Pause“ švytės balta spalva.
• Norėdami slinkti meniu, naudokite nuotolinės navigacijos rodykles. Naršant meniu, juodas paryškinimas parodo, kurioje meniu
vietoje yra žymeklis.
• Pažymėję norimą pasirinkimą, paspauskite mygtuką „OK“, kad suaktyvintumėte pasirinkimą.
• Aktyvavus, žalias taškas pasirodys dabartinio(-ių) pasirinkimo(-ų) dešinėje, o viršutinė nuotolinio ekrano dalis parodys pasirinkto(ų) masažo(-ų) pavadinimą. Laikmatis viršutiniame dešiniajame kampe rodo numatomą masažo trukmę.
• Choreografiniai masažai, automatiškai derinantys masažo mechanizmą, oro masažą ir kitas funkcijas, siūlomi meniu „Programmed
& Focused“ (išskyrus „Full Body Air“, kuris yra tik oro masažo programa).
• Rankinio meniu parinktys suaktyvina tam tikrą atgalinio mechanizmo funkciją arba funkcijų rinkinį. Nei oro masažas, nei kėdės
papildomi volelių motoriniai mechanizmai (pėdos, blauzdos, kaklo volelis) nėra derinami automatiškai.
• „Manual Air“ meniu masažai yra tie, kurie suaktyvina tik oro daleles. Nei masažo mechanizmas, nei kėdės papildomi volelių
motoriniai mechanizmai (pėdos, blauzdos, kaklo volelis) nėra derinami automatiškai.

Pečių nuskaitymas
Norint patirti tokį masažą, koks yra numatytas, ypač svarbu prieš pradedant masažo seansą apibrėžti pečių padėtį. Norėdami užtikrinti masažo
tikslumą, atlikite šiuos veiksmus:
Kai galvos pagalvė yra tinkamai padėta...
• Masažo kėdė automatiškai atpažins pečių padėtį.
• Tikslus pečių padėties sureguliavimas: kai automatinis aptikimas bus baigtas, nuotolinio valdymo pultas supypsės, volelių mygtukai
švytės balta spalva, o ekrano apačioje pasirodys tekstas: „Use roller buttons to fine tune shoulder position now“ („Naudokite volelių
mygtukus, kad dabar sureguliuotumėte pečių padėtį“). Volelių padėtį galima reguliuoti paspaudžiant ir laikant rodykles aukštyn arba
žemyn, kol mechanizmas bus tinkamoje padėtyje pečių viršūnėse.
Kai galvos pagalvė netinkamai uždėta ARBA nenaudojama...
• Automatinio aptikimo funkcija yra išjungta, o naudotojas turi sureguliuoti volelių padėtį, kai nuotolinio valdymo pultas pradeda
pypsėti, užsidega ritinėlio mygtukai, o ekrano apačioje pasirodo tekstas „Use roller buttons to fine tune shoulder position
now“ („Naudokite volelių mygtukus, kad dabar sureguliuotumėte pečių padėtį“). Šiuo metu volelių padėtį galima reguliuoti
paspaudžiant ir laikant rodyklę žemyn, kol mechanizmas bus tinkamoje padėtyje pečių viršūnėse.
PASTABA: Tiksli pečių padėtis trunka maždaug 15 sekundžių, kol pečių padėtis išsaugoma ir naudojama visiems masažo nustatymams.
PASTABA: Pečių nuskaitymas aptikimas nevyksta pasirenkant rankinius ar rankinius oro masažus.
PASTABA: Kėdė neturi pečių nuskaitymo atminties, ji nuskaitys naudotoją kiekvieno seanso pradžioje.
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Masažo mechanizmo intensyvumo reguliavimas
Funkcija galima programuojamuose (išskyrus viso kūno orą), fokusuotuose masažuose ir rankiniuose masažuose (išskyrus oro
masažą, blauzdos minkymą ir kaklo minkymą)
Masažo mechanizmo jaučiamo slėgio laipsnį galima nustatyti tarp žemo, vidutinio ir aukšto, paspaudžiant nuotolinio valdymo pulto 3D
mygtuką arba reguliuojant pasirinkto masažo meniu parametrus.
Numatytasis nustatymas yra vidutinis.
Nuotolinio valdymo pulto 3D mygtuko naudojimas...
• Vieną kartą paspauskite ir atleiskite mygtuką, kad pereitumėte nuo vidutinio iki aukšto intensyvumo. Dar kartą paspauskite, kad
pereitumėte nuo aukšto iki žemo intensyvumo. Paspauskite trečią kartą, kad pereitumėte nuo žemo iki vidutinio intensyvumo.
Pakartokite taip, kaip norite.
Naudojant pasirinkto masažo meniu parametrus ...
• Jei dar nepriėjote šio etapo, paspauskite „Home / Menu“ („Pradžia / Meniu“), kad patektumėte į pagrindinį meniu. Norėdami pereiti
prie aktyvios programos, naudokite naršymo rodykles, esančias nuotolinio valdymo pulto centre, tada naudokite dešinę rodyklę,
norėdami pereiti prie 3D intensyvumo nustatymų. Pažymėję norimą intensyvumo lygį, paspauskite „OK“, kad pasirinktumėte.
PASTABA: Kai pasirenkamas žemas intensyvumas, 3D mygtukas švyti žalia spalva, pasirinkus vidutinį intensyvumą mygtukas švyti
geltonai, o pasirinkus aukštą intensyvumą mygtukas švyti raudonai.

Masažo mechanizmo greičio reguliavimas
Ši funkcija prieinama rankiniams masažams, išskyrus oro ir volelių masažą
Greitį arba tempą, kuriuo atliekami masažo mechanizmo masažiniai judesiai, galima reguliuoti tarp ypač lėto / žemo, vidutinio ir aukšto
(pasirinkto masažo meniu nustatymuose). Numatytasis nustatymas yra vidutinis.
Norėdami sureguliuoti greitį naudodamiesi pasirinkto masažo meniu nustatymais...
• Jei dar nepriėjote šio etapo, paspauskite „Home / Menu“ („Pradžia / Meniu“), kad patektumėte į pagrindinį meniu. Norėdami
pereiti prie aktyvios programos, naudokite naršymo rodykles, esančias nuotolinio valdymo pulto centre, tada naudokite dešinę
rodyklę, norėdami pereiti prie greičio reguliavimo. Pažymėję norimą greitį, paspauskite „OK“, kad pasirinktumėte.
•
PASTABA:
Pasirinkus „Knead & Tap“, yra galimos papildomos greičio parinktys. „Combo 1“ derina greitą minkymą ir lėtą
tapšnojimą, o „Combo 2“ – lėtą minkymą ir greitą tapšnojimą.
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4D greičio reguliavimas
Ši funkcija prieinama visiems rankiniams masažams (išskyrus blauzdos minkymą ir kaklo minkymą)
4D greitį arba greitį, kuriuo masažo mechanizmas juda aukštyn ir žemyn kūnu, galima pasirinkti tarp žemo, vidutinio ir aukšto, pasirinkto
masažo meniu nustatymuose. Atminkite, kad numatytasis 4D greičio nustatymas yra vidutinis.
Norėdami sureguliuoti 4D greitį, naudodamiesi pasirinkto masažo meniu nustatymais...

• Jei dar nepriėjote šio etapo, paspauskite „Home / Menu“ („Pradžia / Meniu“), kad patektumėte į pagrindinį meniu. Norėdami
pereiti prie aktyvios programos, naudokite naršymo rodykles, esančias nuotolinio valdymo pulto centre, tada naudokite dešinę
rodyklę, norėdami pereiti prie 4D greičio reguliavimo. Pažymėję norimą greitį, paspauskite „OK“, kad pasirinktumėte.

Pločio reguliavimas
Funkcija galima atliekant šiuos rankinius masažus: tapšnojimas, pulsas, oro, volelių masažas
Plotis arba atstumas tarp masažo mechanizmo volelių gali būti reguliuojamas tarp siauro, vidutinio ir plataus pločio pasirinkto
masažo meniu nustatymuose. Atminkite, kad numatytasis nustatymas yra vidutinis.
Norėdami reguliuoti plotį, naudodamiesi pasirinkto masažo meniu nustatymais...
• Jei dar nepriėjote šio etapo, paspauskite „Home / Menu“ („Pradžia / Meniu“), kad patektumėte į pagrindinį meniu. Norėdami
pereiti prie aktyvios programos, naudokite naršymo rodykles, esančias nuotolinio valdymo pulto centre, tada naudokite dešinę
rodyklę, norėdami pereiti prie pločio reguliavimo. Pažymėję norimą plotį, paspauskite „OK“, kad pasirinktumėte.

Apimties reguliavimas
Ši funkcija prieinama visiems rankiniams masažams (išskyrus blauzdos minkymą ir kaklo minkymą)
Apimtis arba masažuojamas kūno plotas gali būti keičiamas tarp taškinio (masažuojamas tam tikras kūno taškas), dalinio
(masažuojamas nedidelis plotas, kurio ilgis yra maždaug 6” (15.25 cm)) ir viso (masažuojamas visas kūnas) pasirinkto meniu
nustatymuose. Atminkite, kad numatytasis apimties nustatymas yra visas.
Norėdami reguliuoti apimtį, naudodamiesi pasirinkto masažo meniu nustatymais ..
• Jei dar nepriėjote šio etapo, paspauskite „Home / Menu“ („Pradžia / Meniu“), kad patektumėte į pagrindinį meniu. Norėdami pereiti
prie aktyvios programos, naudokite naršymo rodykles, esančias nuotolinio valdymo pulto centre, tada naudokite dešinę rodyklę,
norėdami pereiti prie apimties reguliavimo. Pažymėję norimą sritį, paspauskite „OK“, kad pasirinktumėte.
• Kai pasirenkama taškinė apimtis, naudokite volelių mygtukus aukštyn / žemyn, kad masažo mechanizmą perkeltumėte į norimą vietą.
Aukštyn nukreipta rodyklė volelius pajudins nuo nugaros link pečių, o rodyklė žemyn pajudins volelius žemyn nuo nugaros link
sėdmenų.
• Kai pasirenkama dalinė apimtis, volelių mygtukai aukštyn / žemyn sureguliuos srities masažą. Norėdami masažuoti arčiau peties,
paspauskite rodyklę aukštyn. Norėdami masažuoti vietą šalia sėdmenų, paspauskite rodyklę žemyn.
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Blauzdų minkymo funkcijos naudojimas ir reguliavimas
Programuotų ir kryptingų masažų metu...
• Kai kurie užprogramuoti ir kryptingi masažai suaktyvina blauzdų minkymo funkciją su pertrūkiais viso masažo seanso metu. Jei norite nutraukti
šią funkciją per pasirinktą seansą, tai galite padaryti paspausdami blauzdų masažo mygtuką, esantį pultelio centre. Jei norite vėl aktyvuoti šią
funkciją, dar kartą paspauskite blauzdų masažo mygtuką. Pajusite greitą blauzdų minkymo judesį, kuris nurodo į jo pakartotinį suaktyvinimą,
tačiau funkcija bus suaktyvinta tik taip, kaip su pertraukomis sukurta programos metu.

PASTABA: Jei blauzdų minkymas nebus užprogramuotas pasirinkto masažo metu, šios funkcijos aktyvuoti negalėsite. Jei bandysite,
nuotolinio valdymo pultas pyptelės, nurodydamas klaidą.
Kaip rankinis masažas...
• Blauzdų minkymą galima suaktyvinti kaip rankinį masažą, paspaudžiant nuotolinio valdymo pulto centre esantį mygtuką „Calf
Massage“ („Blauzdų masažas“), arba naudojant naršymo rodykles, galima pereiti prie pagrindiniame meniu esančių rankinių parinkčių ir
pasirinkti „Calf Knead“ („Blauzdų minkymas“). Šioje programoje greitis gali būti reguliuojamas tarp žemo, vidutinio ir aukšto.
PASTABA: Kai mygtukas yra apšviestas, funkcija yra aktyvi, kai mygtukas nėra apšviestas, funkcija yra išjungta.

Kaklo minkymo (galvos pagalvėje) funkcijos naudojimas ir reguliavimas
Užprogramuotų ir kryptingų masažų metu...
• Kai kurie užprogramuoti ir kryptingi masažai suaktyvina kaklo minkymo funkciją su pertrūkiais viso masažo seanso metu. Jei norite nutraukti
šią funkciją per pasirinktą seansą, tai galite padaryti paspausdami kaklo masažo mygtuką, esantį pultelio centre. Jei norite vėl aktyvuoti šią funkciją,
dar kartą paspauskite kaklo masažo mygtuką. Pajusite greitą kaklo masažo judesį, kuris nurodo į jo pakartotinį suaktyvinimą, tačiau funkcija
bus suaktyvinta tik taip, kaip su pertraukomis sukurta programos metu.

PASTABA: Jei kaklo minkymas nebus užprogramuotas pasirinkto masažo metu, šios funkcijos aktyvuoti negalėsite. Jei bandysite, nuotolinio
valdymo pultas pyptelės, nurodydamas klaidą.
PASTABA: Kai mygtukas yra apšviestas, funkcija yra aktyvi, kai mygtukas nėra apšviestas, funkcija yra išjungta.
Kaip rankinis masažas...
• Kaklo minkymą galima suaktyvinti kaip rankinį masažą, paspaudžiant nuotolinio valdymo pulto centre esantį mygtuką „Neck Massage“
(„Kaklo masažas“), arba naudojant naršymo rodykles, galima pereiti prie pagrindiniame meniu esančių rankinių parinkčių ir pasirinkti „Neck
Knead“ („Kaklo minkymas“). Šioje programoje greitis gali būti reguliuojamas tarp žemo, vidutinio ir aukšto, o judėjimo schemą galima
reguliuoti tarp 1, 2 ir 3 programų.
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Pėdų volelių funkcijos naudojimas ir reguliavimas
Užprogramuotų ir kryptingų masažų metu...
• Kai kurie užprogramuoti ir kryptingi masažai suaktyvina pėdų volelių funkciją su pertrūkiais viso masažo seanso metu. Jei norite nutraukti šią
funkciją per pasirinktą seansą, tai galite padaryti paspausdami pėdų volelių mygtuką, esantį pultelio centre. Jei norite vėl aktyvuoti šią funkciją,
dar kartą paspauskite pėdų volelių mygtuką. Pajusite greitą pėdų volelių judesį, kuris nurodo į jo pakartotinį suaktyvinimą, tačiau funkcija bus
suaktyvinta tik taip, kaip su pertraukomis sukurta programos metu.

PASTABA: Jei pėdų volelių funkcija nebus užprogramuota pasirinkto masažo metu, šios funkcijos aktyvuoti negalėsite. Jei bandysite,
nuotolinio valdymo pultas pyptelės, nurodydamas klaidą.
PASTABA: Kai mygtukas yra apšviestas, funkcija yra aktyvi, kai mygtukas nėra apšviestas, funkcija yra išjungta.
Kaip rankinis masažas...
• Pėdų volelius galima suaktyvinti kaip rankinį masažą, paspaudžiant nuotolinio valdymo pulto centre esantį mygtuką „Foot Roller“
(„Pėdų voleliai“)
• Jei pageidaujate pėdų volelių judėjimo, tačiau jo intensyvumas per didelis, prieš padėdami pėdas masažui, įkiškite pėdų volelių buferinius
pamušalus (įeinančius į priedų dėžę), esančius jūsų kėdės pėdų kišenėse.

Kėdės kampo reguliavimas
Programuotų ir kryptingų masažų metu kėdė automatiškai atsilenks į siūlomą masažo padėtį. Jei norite kitokio atlošo kampo, galite jį
sureguliuoti taip:
• Nugaros padėties reguliavimas: norėdami atlošti nugaros atlošo kampą, palaikykite paspaudę mygtuką „Back Down“ („Atgal žemyn“), kol bus
pasiekta norima padėtis. Norėdami palenkti kėdės atlošo kampą, palaikykite paspaudę mygtuką „Back Up“ („Atgal į viršų“), kol bus pasiekta
norima padėtis. Atminkite, kad reguliuodami nugaros atlošą taip pat automatiškai sureguliuojate ir kojų padėtį.
• Kojų padėties reguliavimas: norėdami atlošti kojų atlošo kampą, palaikykite paspaudę mygtuką „Leg Down“ („Kojos žemyn“), kol bus pasiekta
norima padėtis. Norėdami palenkti kojų atlošo kampą, palaikykite paspaudę mygtuką „Leg Up“ („Kojos į viršų“), kol bus pasiekta norima
padėtis.
PASTABA: Jei ilgiau nei 2 sekundes palaikysite paspaudę nugaros ar kojų atlošo aukštyn / žemyn mygtuką, nuotolinio valdymo pultas pyptels,
nurodydamas, kad kėdė automatiškai atsiloš / pasilenks į tolimiausią padėtį. Jei norite nutraukti judesį, dar kartą paspauskite mygtuką „nugaros
ar kojų atlošo aukštyn / žemyn mygtuką“.
• M.8 iš anksto nustatytos padėtys: nuotolinio valdymo pulte yra mygtukas „Zero Gravity“ („Nulinė gravitacija“), kuris leidžia greitai ir
lengvai judėti į šias iš anksto nustatytas pozicijas: „Zero Gravity“ („Nulinė gravitacija“), „Lay Flat“ („Gulėti horizontaliai“) ir
„Restore / Uppright“ („Atkurti / Vertikaliai“). Norėdami perkelti kėdę į šias padėtis, paspauskite atitinkamą mygtuką, esantį pultelio centre. Kai
mygtukas nešviečia, pirmasis paspaudimas eina į „Zero Gravity“, antrasis paspaudimas eina į „Lay Flat“, o trečiasis paspaudimas atkuria kėdės
vertikalią padėtį.
PASTABA: Jei mygtukas šviečia, kėdė yra nulinės gravitacijos padėtyje.
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Volelių padėties reguliavimas
Užprogramuotų ir kryptingų masažų metu...
Volelių padėties negalima sureguliuoti pasibaigus nuskaitymui.
Rankinių oro masažų metu...
Jei volelis yra nepatogioje padėtyje, galite sureguliuoti jo vietą paspausdami volelių aukštyn / žemyn mygtukus, norėdami perkelti
masažo mechanizmą į norimą vietą. Aukštyn nukreipta rodyklė volelius pajudins nuo nugaros link pečių, o rodyklė žemyn pajudins
volelius žemyn nuo nugaros link sėdmenų.

Rankinio ir rankinio oro masažų derinimas
• Rankinis masažo metodas gali būti derinamas su oro masažu.
• Norėdami suaktyvinti oro masažą kartu su rankiniu masažu, jei jo funkcija dar nėra įjungta, paspauskite „Home / Menu“ („Pradžia /
Meniu“), kad patektumėte į pagrindinį meniu. Norėdami pereiti prie norimo rankinio masažo, naudokite naršymo rodykles, esančias
pultelio centre, paspauskite „OK“, kad pasirinktumėte. Tada naudodamiesi naršymo rodyklėmis pereikite prie norimo rankinio oro
masažo, paspauskite „OK“, kad pasirinktumėte.
PASTABA: Kaklo minkymą, blauzdų minkymo ir pėdų volelius kartu galima derinti ir su bet kokiu rankiniu oro masažu ir (arba) bet kokiu
rankiniu masažu.

Šiluma
• Kėdė gali skleisti šilumą kojose, sėdynėje, nugaroje, rankose, nugaros masažo voleliuose ir kaklo minkymo voleliuose (esančiuose
pagalvėje). Šiluma galima mėgautis atskirai ar bet kurio masažo seanso metu.
• Norėdami įjungti šilumą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką „Heat“ („Šiluma“). Kai šiluma yra įjungta, mygtukas šviečia
raudonai.
• Norėdami išjungti šilumą, antrą kartą paspauskite mygtuką „Heat“ („Šiluma“). Kai šiluma neveikia, mygtukas nebus apšviestas.
• Jei šilumos trūksta tik pasirinktose zonose, tai galima sureguliuoti paspaudus „Home / Menu“ („Pradžia / Meniu“), kad patektumėte į
pagrindinį meniu. Norėdami pereiti į pagrindinio meniu nustatymus, naudokite naršymo rodykles, esančias nuotolinio valdymo pulto
centre, tada slinkite dešinėn į „Heat Zones“ („Šilumos zonos“). Tada naudodamiesi naršymo rodyklėmis pažymėkite zonas, kurias
norite išjungti / suaktyvinti. Paspauskite „OK“, kad perjungtumėte padėtį iš ON („Įjungti“) į OFF („Išjungti“), ir atvirkščiai. Žalias
taškas šalia zonos pavadinimo reiškia, kad funkcija yra įjungta, o šviesus taškas reiškia, kad ji išjungta.
Pastaba: Šiluma automatiškai įsijungia naudojant šias programas: Greitas, Kaklas ir pečiai, Apatinė nugaros dalis, Naktinis ir
Atsipalaiduoti.

Susieti kitą masažą
• Norėdami mėgautis dviem masažais vienu metu ir be pertraukų, galite susieti antrą masažą su savo pirmuoju masažo pasirinkimu. Kai
pirmasis masažas užbaigiamas, iškart pradedamas antrasis masažas.
• Norėdami susieti, naudokite naršymo rodykles, esančias nuotolinio valdymo pulto centre, kad pereitumėte į aktyvią programą. Tada
naudokite rodyklę dešinėn ir pereikite prie „Link Another…“ („Susieti kitą…“). Paspauskite „OK“. Dabar turėtumėte būti meniu „Link
Another Massage“ („Susieti kitą masažą).
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• Atsiras susiejamų masažų sąrašas. Norėdami peržiūrėti masažus, naudokite naršymo rodykles žemyn / aukštyn ir paspauskite „OK“, kai
paryškinamas masažas, kurį norite susieti.
• Nuotolinio valdymo pulte pavadinimas bus atnaujintas, kad atspindėtų jūsų masažą.
• Norėdami pakeisti arba pašalinti susietą masažą, tiesiog grįžkite į meniu „Link Another Massage“ („Susieti kitą masažą) ir paspauskite
„OK“ norimo pasirinkimo metu.
PASTABA: susieti kitą masažą galima tik atliekant programuotus ir kryptingus masažus.

Masažo pristabdymas
• Norėdami pristabdyti masažą, greitai paspauskite ir atleiskite „Power / Pause“ („Maitinimas / Pauzė“) mygtuką. Tai atlikus, masažo
mechanizmas iš karto nustos judėti, kėdės kampas išliks tokioje pačioje padėtyje, kokia buvo paspaudus mygtuką, o „Power /
Pause“ („Maitinimas / Pauzė“) mygtukas mirksės raudonai.
• Norėdami tęsti masažą, greitai paspauskite ir vėl atleiskite „Power / Pause“ („Maitinimas / Pauzė“) mygtuką. Tai atlikus, „Power /
Pause“ („Maitinimas / Pauzė“) mygtukas užsidegs baltai, o masažas tęsis nuo to momento, kai buvo sustabdytas.

Masažo pabaiga
• Norėdami baigti masažą aktyvaus seanso metu, galite atlikti vieną iš šių veiksmų:
• Paspauskite mygtuką „Home / Menu“ („Pradžia / Meniu“), kad patektumėte į pagrindinį meniu, tada naudokite naršymo rodykles,
norėdami pereiti į „End Massage“ („Masažo pabaiga“). Pažymėję „End Massage“ („Masažo pabaiga“), paspauskite „OK“ ir masažas bus
nutrauktas; masažo mechanizmas lėtai judės į laikymo padėtį (viršutiniai pečiai). Atminkite, kad kėdė liks atlenktu kampu. Ši parinktis
palieka kėdę įjungtą, todėl gali būti pasirinktas kitas masažas.
• 3 sekundes palaikykite paspaudę „Power / Pause“ („Maitinimas / Pauzė“) mygtuką. Šis veiksmas seansą užbaigs išjungus kėdę. Masažo
mechanizmas lėtai juda į laikymo padėtį (viršutinius pečius) ir, jei kėdė buvo atsilenkusi, ji automatiškai pasisuks į vertikalią padėtį.
PASTABA: masažai automatiškai sustos maždaug po 18 minučių trunkančio veikimo. Kėdė liks atlenkta.
PASTABA: Dėl kėdės mechaninio sudėtingumo gali atsirasti situacijų, kai kėdė pirmiausia turi atsilošti prieš grįždama į savo vertikalią padėtį.
Likite kėdėje, kol ji nesugrįš į vertikalią padėtį. Tai užtruks ne ilgiau kaip 1 minutę.
PASTABA: Niekada neišlipkite iš kėdės jai visiškai nesugrįžus į vertikalią padėtį.
PASTABA: Niekada nespauskite pečių, rankų atramos ir
nestovėkite ant pėdų atramos, kad išliptumėte iš kėdės.
Visada atidarykite duris ir pasisukite į šoną.

TAIP
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Aromaterapija
• Kėdėje yra aromaterapinis difuzorius, kuriuo galima mėgautis atskirai ar bet kurio masažo seanso metu.
• Difuzoriaus diegimas: prieiga prie aromaterapijos difuzoriaus įrenginio yra už kairiojo garsiakalbio ekrano. Atsargiai paspauskite žemyn
garsiakalbių ekrano skirtuką, tada patraukite ekraną į priekį, kad ištrauktumėte (žr. 1 pav.). Prieš montuodami difuzorių
įsitikinkite, kad eteriniai aliejai buvo užpilti ant vienos iš keraminių tablečių ir įstatyti į patį difuzorių (žr. 2 pav.). Įkiškite difuzoriaus USB dalį
į USB jungtį, esančią kėdės pečių viduje (žr. 3 ir 4 pav.). Pakeisite ekraną.
• Įjungimas / išjungimas: Įdiegę difuzorių ir įpylę eterinių aliejų, įjunkite difuzorių, paspausdami mygtuką „Home / Menu“ („Pradžia / Meniu“),
kad patektumėte į pagrindinį meniu. Tada naršymo rodyklėmis pereikite prie „Settings“ („Nustatymai“), slinkite dešinėn, kad
pasiektumėte „Aromatherapy“ („Aromaterapija“), tada paspauskite „OK“, kad įjungtumėte difuzorių. Dar kartą paspauskite, kad
išjungtumėte aromaterapiją. Kai funkcija įjungta, sąrašo dešinėje pasirodys žalias taškas, o jei funkcija neįjungta – taškas liks skaidrus.

Nuimami shiatsu kulnų pamušalai ir pėdų buferiniai pamušalai
• Ant kėdės yra įmontuoti shiatsu pamušalai. Jei naudotojas mano, kad masažas yra

5

pernelyg intensyvus, jį galima sumažinti (žr. 5 pav.).
• Be to, kėdės komplektacijoje yra pėdų buferiniai pamušalai, esantys priedų
dėžutėje. Įdėkite pėdų buferinius pamušalus į pėdų guolius, jei naudotojui atrodo,
kad pėdų volelių masažas yra pernelyg intensyvus.

6

Nuimamas pagalvės užvalkalas ir buferinė pagalvė
• Ant kėdės yra įmontuotas pagalvės užvalkalas ir buferinė pagalvė. Jei naudotojas nori
intensyvesnio kaklo masažo, buferinę pagalvę galima nuimti (žr. 6 pav.).
• Pagalvės užvalkalą galima nuimti valymui. Norėdami tai padaryti, apverskite pagalvę, kad

7

galėtumėte ją pasiekti. Ištraukite tris velcro jungtis (žr. 8 pav.).
• Pakeiskite, pastumdami pagalvės dangtelį virš pagalvės viršaus, prapūskite oro ląsteles per
plyšius dangtelio apačioje ir vėl pritvirtinkite tris velcro jungtis ant nugaros (žr. 7 pav.).

8
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Jonizatorius
• Kėdėje yra oro jonizatorius, kuris valo orą. Įjunkite jonizatorių, paspausite mygtuką „Home / Menu“ („Pradžia / Meniu“), kad
patektumėte į pagrindinį meniu. Tada naršymo rodyklėmis pereikite prie „Settings“ („Nustatymai“), slinkite dešinėn, kad pasiektumėte
„Ionizer“ („Jonizatorius“), tada paspauskite „OK“, kad įjungtumėte jonizatorių. Dar kartą paspauskite, kad išjungtumėte jonizatorių. Kai
funkcija įjungta, sąrašo dešinėje pasirodys žalias taškas, o jei funkcija neįjungta – taškas liks skaidrus.

Garsas
• Nuotolinio valdymo pultą galima nustatyti, kad jis pyptelėtų arba tylėtų kiekvieną kartą paspaudžiant mygtuką. Norėdami pakeisti garso
nustatymą, paspauskite mygtuką „Home / Menu“ („Pradžia / Meniu“), kad patektumėte į pagrindinį meniu. Tada naršymo rodyklėmis
pereikite prie „Settings“ („Nustatymai“), slinkite dešinėn, kad pasiektumėte „Sound“ („Garsas“), tada paspauskite „OK“, kad įjungtumėte
garsą. Dar kartą paspauskite, kad išjungtumėte garsą. Kai funkcija įjungta, sąrašo dešinėje pasirodys žalias taškas, o
jei funkcija neįjungta – taškas liks skaidrus.
PASTABA: Numatytasis nustatymas yra išjungtas garsas

LED lemputės
• Dėl saugumo ir ramybės, kėdėje yra įrengtos lemputės, esančios ant kiekvienos rankos atramos. Jas galima nustatyti į jutimo režimą,
kuris įjungia apšvietimą suaktyvinant judesį, įjungimo režimą, kuris lemputes įjungia neribotam laikui, ir išjungimo režimą, kuris
išjungia lemputes visam laikui.
• Norėdami pakeisti LED lempučių nustatymą, paspauskite mygtuką „Home / Menu“ („Pradžia / Meniu“), kad patektumėte į pagrindinį
meniu. Tada naršymo rodyklėmis pereikite prie „Settings“ („Nustatymai“), slinkite dešinėn, kad pasiektumėte „Nightlight“ („Naktinė
šviesa“) režimus. Pažymėję norimą parametrą, paspauskite „OK“, kad pasirinktumėte. Pasirinkto režimo dešinėje pasirodys žalias taškas.
PASTABA: Numatytasis režimas yra „Sensing“ („Jutimas“)
PASTABA: Veikiant jutimo režimui, lemputės įsijungia, kai judesys aptinkamas šalia kėdės. Jos liks įjungtos 90 sekundžių, tada išsijungs, nebent vėl
suaktyvinsite jas nauju judesiu.
PASTABA: Naktinės lemputės visais režimais aktyvios tik aštuonias valandas po to, kai nuotolinis maitinimas bus išjungtas.

Chromoterapija
• Papildomam jutiminiam poilsiui nuotolinio valdymo pultas užprogramuotas taip, kad būtų galima rodyti chromoterapijos seansus,
kai įjungtas maitinimas, o nuotolinio valdymo pultas neveikia 90 sekundžių.
• Jei norite pakeisti chroterapijos nustatymą, paspauskite mygtuką „Home / Menu“ („Pradžia / Meniu“), kad patektumėte į pagrindinį
meniu. Tada naršymo rodyklėmis pereikite prie „Settings“ („Nustatymai“), slinkite dešinėn, kad pasiektumėte chromoterpaijos
režimus. Pažymėję norimą parametrą, paspauskite „OK“, kad pasirinktumėte. Pasirinkto režimo dešinėje pasirodys žalias taškas.

PASTABA: numatytasis režimas yra „Off“ („Išjungtas“).
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Nuotolinio pagrindinio ekrano skaitymas

Pasirinkta(-os) programa(-os)

Laikmatis

Pėdų voleliai
Blauzdų voleliai
Pagalvės kaklo minkymas

Aromaterapija
Jonizatorius

Apimties pasirinkimas

LED lemputės
Šildymo ploto pasirinkimas
Slinkti patarimų tekstu

Pasirinktų (-ų) programų (-ų) pavadinimai pasirodys šioje vietoje.
Tamsios juostos rodo jūsų pasirinkimą.
1 juosta = žemas, ypač lėtas / lėtas

2 juostos = vidutinis

3 juostos = aukštas, greitas, platus

Tamsintas žodis rodo jūsų pasirinkimą.
Patamsėjęs pasirinkimas pažymėjo suaktyvinamas šilumos sritis.
Slinkdami patarimų tekstu, sužinosite apie masažo kėdės naudojimą.

Kai prasideda programa, programos ilgis pasirodo centre. Apskritimas taps nuo žalios iki pilkos spalvos einant laikui.

Kai šios piktogramos tampa spalvotos, reiškia, kad funkcija suaktyvinta. Kai jos yra pilkos spalvos skalėje, reiškia, kad funkcija
neįjungta.
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Kalba
Nuotolinio valdymo pultą galima nustatyti keliomis kalbomis. Norėdami pakeisti kalbos nustatymą, paspauskite mygtuką
„Home / Menu“ („Pradžia / Meniu“), kad patektumėte į pagrindinį meniu. Tada naršymo rodyklėmis pereikite prie
„Settings“ („Nustatymai“), slinkite dešinėn, kad pasiektumėte kalbos parinktis. Pažymėję norimą kalbą, paspauskite „OK“, kad
pasirinktumėte. Visa nuotolinio valdymo pulto informacija bus rodoma norima kalba.

Apie
Aptarnavimo kontaktinė informacija, taip pat duomenys apie kėdę, kurie gali būti naudingi jums paskambinus į techninę priežiūrą, yra meniu
skiltyje „About“ („Apie“). Norėdami peržiūrėti šią informaciją, paspauskite mygtuką „Home / Menu“ („Pradžia / Meniu“), kad patektumėte į
pagrindinį meniu. Tada naršymo rodyklėmis pereikite prie „Settings“ („Nustatymai“), slinkite dešinėn, kad pasiektumėte meniu skiltį „About“
(„Apie“)

Garsiakalbiai
• „Bluetooth“ garsiakalbiai yra pečių vietos kairėje ir dešinėje pusėse, todėl sėdėdami kėdėje galėsite mėgautis muzika ar kitais
raminančiais garsais. Kėdės „Bluetooth“ sąrašas, su kuriuo galima susieti, yra DW-XXXX-XXX.
• Garsiakalbiais taip pat galima mėgautis prijungiamu prietaisu. Kairiajame garsiakalbio dangtelio apatiniame kampe yra 1/8 colių
papildomų ausinių lizdas. Įjungus ausines, garsas bus nukreiptas toliau nuo garsiakalbių ir į ausines.

PASTABA: Kėdė turi būti įjungta, garsiakalbiai neveiks, kai kėdė išjungta.
PASTABA: Jei kyla problemų jungiantis prie kėdės, laikykite savo prietaisą šalia kairiojo garsiakalbio dangtelio, kur yra
„Bluetooth“ modulis.

42

P R I E Ž I Ū R A IR S A N D Ė L I A V I M A S

Sandėliavimas
• Po kiekvieno naudojimo išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį, esantį kėdės gale, ir atjunkite maitinimo laidą nuo sieninio
lizdo.
• Kai kėdė nenaudojama, ją visada reikia laikyti visiškai vertikalioje padėtyje (nugaros atrama visiškai atlenkta, pėdų atrama
žemiausioje padėtyje).
• Kėdę reikia laikyti sausoje vietoje.
• Nelaikykite kėdės tiesioginiuose saulės spinduliuose arba aukštos temperatūros vietose. Dėl to gali išblukti apmušalų spalva.

Valymas ir priežiūra

ĮSPĖJIMAS

SIEKDAMI IŠVENGTI SUŽEIDIMŲ
• Prieš valydami, visada atjunkite maitinimo laidą nuo sieninio lizdo.
• Niekada nevalykite kėdės ar pultelio drėgnomis rankomis.

ATSARGIAI

SIEKDAMI IŠVENGTI ŽALOS
• Prieš valydami, visada atjunkite maitinimo laidą nuo sieninio lizdo.
• Niekada nevalykite kėdės ar pultelio drėgnomis rankomis.

• Norėdami nuvalyti dulkes nuo minkštų paviršių ir nuotolinio valdymo pulto, naudokite minkštą, sausą, švarią šluostę.
• Jei ant audinio yra dėmių, sudrėkinkite minkštą, švarų skudurėlį šiltu vandeniu ir švelniu plovikliu, tada švelniai įtrinkite.
Baigti valymą naudojant minkštą, sausą, švarią šluostę.
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Sutrikimų šalinimo vadovas
Jei susiduriate su masažinės kėdės naudojimo problemomis, patikrinkite šiuos dalykus ir įsitikinkite, ar juos galima lengvai ištaisyti. Jei kėdė
vis tiek veikia netinkamai arba neveikia, išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš sieninio lizdo.
Susisiekite su „OHCO“ dėl aptarnavimo. Neardykite ir nemėginkite kėdės pataisyti patys. Tai
padarius, garantija negalioja.

Problema: Įjungus kėdę, ji neveikia.
Galima priežastis ir sprendimas:
• Įsitikinkite, kad kėdė yra tinkamai prijungta prie sieninio lizdo.
• Įsitikinkite, kad pagrindinis maitinimo jungiklis kėdės gale yra įjungtas į „ON“ padėtį.
• Įsitikinkite, kad nuotolinio valdymo pultas ir maitinimo laidas yra visiškai sumontuoti.
• Įsitikinkite, kad nuotolinio valdymo pultas įjungtas, paspausdami nuotolinio valdymo pulto maitinimo mygtuką.
• Įsitikinkite, kad masažo seansas buvo pasirinktas paspaudus bet kurį užprogramuotą arba rankinį masažo mygtuką
nuotolinio valdymo pulte.
• Kitos problemos gali būti: pažeisti laidai ar kištukas, perdegęs saugiklis arba sutrikusi vidinė grandinė. Kreipkitės į
„OHCO“ dėl aptarnavimo
Problema: masažo metu mano kėdė skleidžia pypsėjimą.
Galima priežastis ir sprendimas:
• Šis garsas yra normalus. Nerimauti nėra pagrindo.
Problema: Mano kėdė yra labai triukšminga.
Galima priežastis ir sprendimas:
• Masažo kėdės skleidžiami garsai yra normalūs. Jie apima triukšmą tapšnojant, volelių veikimo garsą, kėdės dangos trynimą,
minkant, volelių, judančių aukštyn ir žemyn takeliu, garsą, veikiančio jonizatoriaus garsą, oro siurblio ir oro pagalvių garsą
pripučiant ir išpučiant. Jei girdite kitokius nei šis garsus arba jei garsai staiga tampa kitokie / garsesni, susisiekite su
„OHCO“ dėl aptarnavimo.

Problema: kairysis ir dešinysis voleliai nėra suderinti.
Galima priežastis ir sprendimas:
• Voleliai yra suprojektuoti veikti savarankiškai, todėl sustabdytoje padėtyje jie kartais yra už linijos. Tai yra
dizaino dalis ir tai yra normalu.
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Sutrikimų šalinimo vadovas, tęsinys...
Problema: voleliai staiga nustojo veikti seanso viduryje.
Galima priežastis ir sprendimas:
• Kėdė gali prarasti galią. Išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį, atjunkite nuo sienos, tada vėl įjunkite maitinimo
laidą į sieninį lizdą ir įjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį.
• Įsitikinkite, kad nebuvo baigtas masažo seanso ciklas, nuotolinio valdymo pultu pasirinkdami naują masažo
seansą.
• Kartais, kai voleliai yra per daug spaudžiami, jie gali laikinai nustoti veikti.
Norėdami tai patikrinti, šiek tiek pasikelkite arba šiek tiek pakelkite atlenktą nugaros atramą.
Problema: Nugaros ar kojų atrama nenusileižia iki pat galo.
Galima priežastis ir sprendimas:
• Įsitikinkite, kad nėra jokių objektų, blokuojančių jos kelią.
Problema: akupresūros taško aptikimas neveikia tinkamai.
Galima priežastis ir sprendimas:
• Patikrinkite, ar sėdite nejudėdami pečių nuskaitymo metu. Jei pasikraipote ar sujudate, galite suklaidinti nuskaitymą.
• Įsitikinkite, kad nugaros pamušalas nėra susuktas į gumulą ar susilankstęs ant kurios nors nugaros atramos dalies.
• Pabandykite sėdėti giliau kėdėje, kad galva tvirtai remtųsi į galvos atlošą. Pečių padėtį taip pat galite pakoreguoti volelių
mygtukais iškart po to, kai bus atliktas akupresūros taškao nustatymas.
Problema: Maitinimo laidas ar kištukas neįprastai įkaista.
Galima priežastis ir sprendimas:
• Nedelsdami nustokite naudoti kėdę. Išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį ir ištraukite maitinimo kištuką iš
sieninio lizdo. Kreipkitės į „OHCO“ dėl aptarnavimo.
Problema: Mano nuotolinio valdymo pultas patarimų teksto srityje rodo Er # ir nenustoja pypsėti.
Galima priežastis ir sprendimas:
• Kažkas negerai. Išjunkite kėdę naudodamiesi nuotolinio valdymo pultu. Išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį ir atjunkite
kėdę nuo sienos. Tada vėl įkiškite maitinimo laidą ir įjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį. Įjunkite kėdę naudodamiesi
nuotolinio valdymo pulto maitinimo mygtuku. Tęskite naudojimą kaip įprasta.
• Jei problema išlieka, susisiekite su „OHCO“ meistrus, kad gautumėte papildomos pagalbos.
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Sutrikimų šalinimo vadovas, tęsinys...
Problema: kaklo voleliai / pagalvių / pėdų voleliai / blauzdų voleliai / „DeltaWave“ masažo mechanizmo voleliai
nebeveikia. Galima priežastis ir sprendimas:
• Kažkas negerai. Išjunkite kėdę naudodamiesi nuotolinio valdymo pultu. Išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį ir atjunkite
kėdę nuo sienos. Tada vėl įkiškite maitinimo laidą ir įjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį. Įjunkite kėdę naudodamiesi
nuotolinio valdymo pulto maitinimo mygtuku. Tęskite naudojimą kaip įprasta.
• Jei problema išlieka, susisiekite su „OHCO“ meistrus, kad gautumėte papildomos pagalbos.
Problema: Nugaros ar kojų atrama nenusileidžia iki pat
galo. Galima priežastis ir sprendimas:
• Įsitikinkite, kad nėra jokių objektų, blokuojančių jos kelią.
Problema: mano nuotolinio valdymo pultelis neįsitraukia į laikiklį.
Galima priežastis ir sprendimas:
• Užraktas gali būti įstrigęs. Pabandykite labai lengvai patraukti už virvelės ir lėtai atlaisvinti.
• Jei pultelis neprilimpa, pabandykite ištraukti laidą iki galo ir tada atleiskite.
• Jei problema išlieka, susisiekite su „OHCO“ meistrus, kad gautumėte papildomos pagalbos.
Problema: Mano kėdės durys nebeatsidaro, kai kėdė atlošiama.
Galima priežastis ir sprendimas:
• Atlenkiant kėdės durys automatiškai užsirakina jūsų saugumui. Norėdami atrakinti, palenkite kėdę į vertikalią padėtį.
• Jei problema išlieka, susisiekite su „OHCO“ tarnyba, kad gautumėte papildomos pagalbos.
Problema: kai aš išjungiu kėdę, ji atsilošia (o ne susilenkia).
Galima priežastis ir sprendimas:
• Dėl sudėtingo masažo mechanizmo pobūdžio ir atsižvelgiant į kėdės padėtį, kartais, kad tinkamai atsistatytų, kėdė iš pradžių turi
išsitiesinti prieš susilenkdama.
• Išjunkite kėdę nuotolinio valdymo pultu ir palaukite bent 2 minutes.
• Jei kėdė išlieka vertikaliai, išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį ir atjunkite kėdę nuo sienos. Tada vėl įkiškite maitinimo laidą
ir įjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį. Kėdė turėtų grįžti į vertikalią padėtį.
• Jei nepavyksta, įjunkite maitinimą naudodamiesi nuotolinio maitinimo mygtuku, tada išjunkite maitinimą nuotolinio maitinimo
mygtuku. Kėdė turėtų grįžti į vertikalią padėtį.
• Jei problema išlieka, susisiekite su „OHCO“ meistrus, kad gautumėte papildomos pagalbos.

46

SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS

Sutrikimų šalinimo vadovas, tęsinys...
Problema: Kai aš naudoju mygtuką „Atgal į viršų“, mano kėdė nenusileidžia.
Galima priežastis ir sprendimas:
• Kėdė yra prie sienos statomas įrenginys; kad atitiktų šią savybę, bėgių bazė slenka pati. Kėdę galima atlošti (naudojant mygtuką
„Atgal žemyn“) per maksimalų atlošo tašką. Kai tai atsitiks, neatrodys, kad paspaudus „Atgal į viršų“ mygtuką kėdė atsistato tiesiai.
• Paspauskite ir maždaug 2 sekundes palaikykite „Atgal į viršų“ mygtuką, kol pasigirs pyptelėjimas. Palaukite visą minutę; per tą
laiką kėdė turėtų grįžti į vertikalią padėtį.
• Jei problema išlieka, išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį ir atjunkite kėdę nuo sienos. Tada vėl įkiškite maitinimo laidą ir
įjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį. Kėdė turėtų grįžti į vertikalią padėtį.
• Jei nepavyksta, įjunkite maitinimą naudodamiesi nuotolinio maitinimo mygtuku, tada išjunkite maitinimą nuotolinio
maitinimo mygtuku. Kėdė turėtų grįžti į vertikalią padėtį.
• Jei problema išlieka, susisiekite su „OHCO“ meistrus, kad gautumėte papildomos pagalbos.

Problema: Nuotoliniame ekrane rodomos keistos spalvos.
Galima priežastis ir sprendimas:
• Sveikinimai! Jūs atradote chromoterapijos funkciją. Mėgaukitės raminančiais spalvų modeliais, kuriuos gali sukurti
nuotolinio valdymo pultas.
• Įjungus chromoterapiją, ji aktyvuojasi per 90 sekundžių, kai nuotolinio valdymo pultelis neveikia.
• Norėdami išjungti ar pakeisti spalvų schemą, eikite į nustatymus, o tada į chromoterapijos nustatymus. Chromoterapijos
nustatymų meniu pasirinkite „Off“
Problema: kaklo voleliai pagalvėje jaučiami netolygiai.
Galima priežastis ir sprendimas:
• Voleliai taip pat turi tris veikimo būdus, iš kurių du apima volelius, judančius priešingomis kryptimis. Sujungus šiuos du
elementus, kaklo voleliai gali baigti savo veikimą nepatogioje padėtyje. Norėdami išspręsti šią problemą, paspauskite nuotolinio
valdymo pulto kaklo masažo mygtuką arba masažo metu su įjungtomis kaklo minkštinimo priemonėmis, arba rankinio masažo
metu. Kaklo voleliai įsijungs ir pradės suktis. Po kelių sekundžių jie sinchronizuosis ir pradės judėti tuo pačiu greičiu ta pačia
kryptimi. Dar kartą paspauskite kaklo masažo mygtuką, norėdami išjungti volelius ir sustabdyti juos patogioje padėtyje.

Problema: Pagalvė yra per aukštai / per žemai.
Galima priežastis ir sprendimas:
• Pagalvė pritvirtinama prie kėdės per įtraukiamą saugos diržo sistemą. Tiesiog pastumkite aukštyn arba žemyn pagalvę, kad
pakeistumėte jos padėtį.
• Jei pagalvė negali susitraukti ar išsitiesti, kreipkitės į „OHCO“ servisą, kad gautumėte papildomos pagalbos.
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Sutrikimų šalinimo vadovas, tęsinys...
Problema: Nuotolinio valdymo pultelis nerodo mano norima kalba.
Galima priežastis ir sprendimas:
• Buvo pakeistas kalbos nustatymas. Norėdami dar kartą pasirinkti norimą kalbą, eikite į pagrindinį meniu, slinkite žemyn iki 5- osios
meniu parinkties, paspauskite „OK“, tada slinkite žemyn iki 7-osios meniu parinkties, paspauskite „OK“. Dabar turėtumėte
pamatyti norimos kalbos nustatymą.
Klausimas: Ar galima kėdę pastatyti ant medinių grindų?
Atsakymas: Taip. Kadangi kėdė gali pažeisti grindų paviršių, rekomenduojame po kėde pakloti kilimą ar panašų daiktą.

Klausimas: išsiliejau ant kėdės vandenį. Ką turėčiau daryti?
Atsakymas: Yra elektros smūgio pavojus. Nedelsdami nutraukite kėdės naudojimą ir atlikite šiuos veiksmus:
• Išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį kairėje kėdės pusėje.
• Atjunkite maitinimą nuo elektros lizdo.
• Norėdami gauti pagalbos, susisiekite su „OHCO“.
Klausimas: Kaip padaryti masažą stipresnį?
Atsakymas: Išbandykite bet kurį iš šių dalykų:
• Norėdami pasirinkti maksimalų slėgį, naudokite 3D mygtuką.
• Sėdėkite giliau kėdėje taip, kad jūsų svoris atitiktų sėdimąją atlošo dalį.
• Nuleiskite atlošiamą sėdynės atlošą.
Klausimas: Kaip padaryti masažą švelnesnį?
Atsakymas: Išbandykite bet kurį iš šių dalykų:
• Norėdami pasirinkti minimalų slėgį, naudokite 3D mygtuką.
• Pakelkite atlošiamą sėdynės atlošą.
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Ramybė: geriausia garantija pramonėje
„OHCO“ mes užtikrintai atsakome už savo masažinių kėdžių kokybę. Vykdydami įsipareigojimą suteikti geriausią masažinės kėdės patirtį, kiekvienam
„OHCO“ produktui suteikiama geriausia pramonėje turima ir išsamiausia garantija. Trejų metų ribota garantija yra standartinė visoms „OHCO“
kėdėms; taip pat galima pratęsti garantiją iki penkerių metų. Į garantiją įeina aptarnavimas vietoje, apimantis visas dalis ir darbus. Taikomi tam tikri
apribojimai. Norėdami gauti išsamią informaciją apie garantiją, žiūrėkite
www.smartwellness.eu. Rekomenduojame atsispausdinti šią informaciją pirkimo metu ir saugoti ją „Naudotojo vadove“.

Aptarnavimas ir remontas
„OHCO“ klientų aptarnavimą palaiko plati tarptautinė specialistų komanda. Jei per garantinį laikotarpį ar po jo turite klausimų ar problemų, susisiekite
tiesiogiai su mūsų aptarnavimo komanda. Kontaktinę informaciją galite rasti tinklalapyje www.smartwellness.eu
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SPECIFIKACIJOS

Modelio pavadinimas

M.8

Modelio numeris

OHCO M.8

Maitinimas

AC 230V

Energijos sąnaudos

280 W

Minkymo greitis

Nuo 11 kartų per minutę iki 35 kartų per minutę

Tapšnojimo laikas

Nuo 87 kartų per minutę iki 492 kartų per minutę

Greitėjimas / lėtėjimas

Nuo 54” (137 cm) per minutę iki 106” (269 cm) per minutę

Atbulinės eigos diapazonas

49” (124 cm)

Iš anksto nustatomi seansai

14 seansų

Rankiniai seansai

9 seansai plius blauzdos voleliai, minkymo kaklo ir pėdų voleliai

Oro suspaudimas

Maždaug 32 kPa

Programos laikmatis

Maždaug 18 minučių

Kojų atramos reguliavimo diapazonas

Maždaug 11” (28 cm)

Atlošo kampas

Maždaug nuo 120 ° iki 160 ° nuo horizontalių grindų

Chair Dimensions

Vertikalioje padėtyje: 60”(153 cm) ilgis x 36” (92 cm) plotis x 49”(125 cm) aukštis
Atlošta: 77” (196 cm) ilgis x 36” (92 cm) plotis x 36” (92 cm) aukštis

Sėdynės plotis

17.5” (45 cm)

Sėdynės gylis

21” (53 cm)

Kėdės svoris

364 lbs (165 kg)

Išorinė danga

M.8: sintetinė oda

Tiekiami elementai

Maitinimo laidas, T formos veržliaraktis, dangtelio galvutės varžtai, tiesūs kaiščiai, vielokaiščiai,
kanalų dangteliai, aromaterapijos reikmenys, nešiojimo rankenos, kojų buferiniai pamušalai

Siuntos matmenys

1 dėžė: 65” (165 cm) x 34” (86 cm) x 36.75” (93 cm)
2 dėžė: 57.5” (146 cm) x 22” (56 cm) x 24.75” (63 cm)

Siuntos svoris

1 dėžė: 308 lbs (140 kg), 2 dėžė: 122 lbs (56 kg)

Rekomenduojamas naudotojo svoris

265 lbs (120 kg) (daugiausia)

Rekomenduojamas naudotojo ūgis

Nuo 5’ 1” (155 cm) iki 6’ 4” (193 cm)
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„OHCO M8“ buvo kruopščiai sukurta, kad atitiktų jūsų specifinius patogumo ir poilsio
poreikius. Jei turite klausimų apie jūsų masažo kėdės naudojimą, „OHCO“ atstovų
kontaktinę informaciją galite rasti tinklalapyje www.smartwellness.eu
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