
 
 

LT     Masažinė sėdynė MCH 

 

Vartotojo instrukcija  Prašome atidžiai perskaityti! 

 

 

LT        Vartotojo instrukcija 

1 Saugos informacija ............................................................................................. 

2 Naudinga informacija ......................................................................................... 

3 Naudojimas......................................................................................................... 

4 Kita .................................................................................................................... 

 

 

Prašome palikti šį puslapį atverstą, kad prireikus galėtumėte greitai rasti reikalingą informaciją 
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Prietaisas ir jo valdymas  

 

 

 

1. Maitinimo šaltinis 

2. Masažinė sėdynė 

3. Variklių išsidėstymas (5 masažiniai varikliai nugarai, juosmeniui, pečiams ir šlaunims) 

4. Adapterio laido ir įrenginio maitinimo jungtis 

5. Valdymo pultelis 

6. Mygtukas I/0  (įjungia/išjungia masažinę pagalvėlę) 

7. Mygtukas HEAT (raudona lemputė, šviečianti esant įjungtam šildytuvui) 

8. Mygtukas INTENSITY (nustato masažo intensyvumą) 

9. Mygtukas MODE (masažo tipo pasirinkimas) 

10. Mygtukas UPPER BACK (pečių srities masažas) 

11. Mygtukas LOWER BACK (nugaros srities masažas) 

12. Mygtukas HIPS (klubų srities masažas) 

13. Mygtukas THIGHS (šlaunų srities masažas) 

14. Mygtukas TIMER (masažo laikas – išankstinis nustatymas)  

15. 15 LED būsenos lempučių 

16. Nuotolinio valdymo pultelio dėklas 

17. Cigarečių degiklio adapterio laidas 
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SVARBI INFORMACIJA! 

IŠSAUGOTI VĖLESNIAM NAUDOJIMUI! 
 

Prieš pradėdami naudotis prietaisu atidžiai perskaitykite šią vartotojo instrukciją ir ypač atidžiai 

perskaitykite saugos instrukcijas ir išsaugokite jas vėlesniam naudojimui. Perduodami prietaisą kitam 

žmogui, būtinai perduokite ir šią vartotojo instrukciją. 

 

Simbolių paaiškinimas 

 

 

 

Ši vartotojo instrukcija priklauso šiam įrenginiui. 

Šiose vartotojo instrukcijose rasite informaciją apie prietaiso naudojimą ir valdymą. 

Atidžiai perskaitykite šią instrukciją. 

Nesilaikant instrukcijų kyla rizika susižaloti arba sugadinti patį įrenginį. 

 

 

ĮSPĖJIMAS 

Įrenginio naudotojas, norėdamas išvengti bet kokios žalos sau, privalo stebėti šiuo simboliu 

pažymėtus įspėjimus. 

 

   

ATSARGIAI 

Įrenginio naudotojas, norėdamas išvengti bet kokios žalos prietaisui, privalo stebėti šiuo 

simboliu pažymėtas pastabas. 

 

    

PASTABA 

Šiuo simboliu pažymėtos pastabos suteikia daugiau informacijos apie naudojimąsi įrenginiu. 

 

 

 
 

 

 

Apsaugos kategorija: II 

 

   

 

Partijos numeris 

 

    

 

Gamintojas 
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               Saugos instrukcijos 

 

Apie maitinimo šaltinį 

• Prieš prijungdami įrenginį prie maitinimo šaltinio įsitikinkite, kad darbinė įtampa, nurodyta ant įrenginio atitiktų 
jūsų maitinimo tinklo šaltinio įtampą. 

• Maitinimo tinklo kištuką prie elektros lizdo prijunkite tik tada, kai įrenginys yra išjungtas. 

• Naudokite tik masažinės sėdynės komplekte esantį maitinimo tinklo adapterį. 

• Maitinimo šaltinį, maitinimo laidą, valdymo pultelį ir įrenginį laikykite kuo toliau nuo ugnies, karštų paviršių, 
drėgmės ir skysčių. Niekada nelieskite maitinimo šaltinio drėgnomis rankomis. 

• Nenaudokite įrenginio jam įkritus į vandenį. Nedelsiant atjunkite maitinimo kištuką ir maitinimo šaltinį nuo 
elektros lizdo. 

• Pasinaudoję įrenginiu visada iškart atjunkite visus laidus nuo elektros lizdo. 

• Norėdami atjungti įrenginį nuo maitinimo šaltinio visada laikykite už kištuko, niekada netraukite už laido! 

• Niekada netempkite ir netraukite masažinės sėdynės laikydami už maitinimo laido. 

• Nustokite naudotis įrenginiu, jeigu aptikote pažeistą plombą arba maitinimo tinklo adapterį. Saugumo 
sumetimais šias dalis gali pakeisti įgaliotas techninės priežiūros personalas. Siekiant išvengti bet kokio pavojaus 
gedimo atveju įrenginį visada siųskite į techninio aptarnavimo centrą. 

 
Ypatingų poreikių asmenims 

• Šis įrenginys nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais 
sugebėjimais arba asmenims, kurie neturi pakankamai patirties ir (arba) žinių naudotis šiuo įrenginiu, išskyrus 
atvejus, kai įrenginiu besinaudojantį asmenį stebi kitas asmuo, atsakingas už pastarojo saugumą arba jeigu 
asmuo buvo supažindintas su įrenginio naudojimo instrukcijomis. 

• Vaikai gali naudotis šiuo įrenginiu tik prižiūrint vyresniems asmenims. Pastarieji turi stebėti, kad vaikai nežaistų 
su įrenginiu. 

• Nenaudokite šio įrenginio kaip pagalbinės medicininės priemonės ar medicininės pagalbos pakaitalo. Tai gali 
paaštrinti esamas chroniškas ligas ir jų simptomus. 

• Masažinės sėdynės MCH nenaudokite arba prieš naudojimą pasikonsultuokite su gydytoju, jeigu: 
- esate nėščia; 
- turite širdies stimuliatorių, dirbtinius sąnarius ar kitų elektroninių implantų; 
- kenčiate nuo vienos arba daugiau toliau išvardintų ligų arba sveikatos sutrikimų: kraujotakos sutrikimai, 
išsiplėtusios venos, atviros žaizdos, sumušimai, odos įtrūkimai, flebitas. 

• Jeigu masažo metu jaučiate skausmą arba diskomfortą, nustokite naudotis įrenginiu ir kreipkitės į gydytoją. 

• Niekada nepalikite be priežiūros prie maitinimo šaltinio prijungto įrenginio. 

• Naudodamiesi šildymo funkcija būkite atsargūs. Nenaudokite šios funkcijos, jeigu turite kraujotakos problemų 
arba karščiui nejautrias kūno vietas. Nudegimų pavojus! 

• Jeigu turite klausimų, susijusių dėl masažinės sėdynės naudojimo terapeutiniams tikslams, kreipkitės į gydytoją. 

• Jeigu po gydytojo paskirto gydymo ir/arba medikamentų jaučiate nepaaiškinamą skausmą, prieš pradėdami 
naudotis įrenginiu pasitarkite su gydytoju. 

 
Prieš naudojantis įrenginiu 

• Prieš naudojimą patikrinkite, ar maitinimo šaltinis, laidas ir masažinė sėdynė nėra sugadinti. Niekada 
nenaudokite defektuoto įrenginio. 

• Nenaudokite masažinės sėdynės, jeigu pastebėjote bet kokį įrenginio arba sudedamųjų laido dalių gedimą; jeigu 
įrenginys neveikia tinkamai arba jeigu įrenginys arba valdymo pultelis sušlapęs. Siekiant išvengti pavojaus, tokiu 
atveju rekomenduojame atiduoti įrenginį į techninio aptarnavimo centrą. 

 
Naudojantis įrenginiu 

• Masažinę sėdynę naudokite tik pagal instrukcijoje nurodytą paskirtį.  

• Garantija bus pripažinta negaliojančia, jei įrenginys naudojamas kitais tikslais.  

• Nepalikite prie maitinimo šaltinio prijungto įrenginio be priežiūros. 

• Ilgiausias nepertraukiamas įrenginio naudojimo laikas – 60 minučių. 

• Venkite įrenginio pagalvėlių kontakto su smailius arba aštrius kampus turinčiais objektais. 
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• Niekada nestatykite įrenginio šalia elektrinių orkaičių ar kitų šilumos šaltinių. 

• Niekada nenaudokite sulankstytos arba sulamdytos masažo sėdynės. 

• Nestovėkite ant įrenginio. 

• Jeigu jaučiate skausmą arba diskomfortą, nedelsiat nustokite naudotis įrenginiu. 

• Niekada nelieskite įrenginio maitinimo šaltinio stovėdami vandenyje ir kištuką imkite tik sausomis rankomis. 
 

 
Įrenginys nėra skirtas naudojimui buityje, komerciniams tikslams arba sveikatos sektoriuje. 

Jeigu turite sveikatos problemų, prieš naudodamiesi masažine sėdyne pasikonsultuokite su 

savo gydytoju. 

 

SAUGUS EISMAS  

Saugumas automobilių keliuose yra svarbiausias prioritetas. Vairuotojas neturėtų naudoti 

masažinės sėdynės vairuodamas. 

Šį prietaisą galima naudoti keleiviui arba vairuotojui, pastačiusiam automobilį į stovėjimo 

aikštelę. 

 

 

Masažinę sėdynę naudokite tik uždarose patalpose arba transporto priemonių viduje. 

 
Nenaudokite masažinės sėdynės drėgnose patalpose (pvz. prausdamiesi po dušu arba gulėdami 

vonioje). 

 

Priežiūra ir valymas 

• Ši masažo sėdynė nereikalauja jokios priežiūros. Atsiradus gedimams tiesiog patikrinkite, ar tinkamai prijungtas 
maitinimo tinklo adapteris. 

• Patys galite atlikti tik įrenginio valymą. Jeigu įrenginys neveikia, nemėginkite jo taisyti patys. Tokiu atveju 
prarasite visas garantijoje nurodytas teises. Bet koks prietaiso remontas atliekamas tik įgaliotame techninės 
priežiūros centre. 

• Nesinaudokite įrenginiu, jeigu pastebėjote bet kokius įrenginio arba sudedamųjų laido dalių gedimus; jeigu 
įrenginys neveikia tinkamai; jeigu masažinė sėdynė, valdymo pultelis įkrito į vandenį arba gavo drėgmės. Siekiant 
išvengti bet kokio pavojaus išsiųskite įrenginį į techninio aptarnavimo centrą. 

• Jeigu vis dėlto į įrenginio vidų pateko skysčio, nedelsiant ištraukite maitinimo tinklo laidą. 

 

 
Negalima skalbti! 

Negalima džiovinti! 

 

2. Naudinga informacija 

Dėkojame už jūsų pasitikėjimą mumis ir sveikiname! 

Pirkdami masažinę sėdynę MCH jūs įsigijote aukščiausios kokybės gaminį iš MEDISANA. Siekdami užtikrinti, 

kad įsigyta MEDISANA masažinė sėdynė MCH tarnautų jums kuo ilgesnį laiką, rekomenduojame atidžiai 

perskaityti šias naudojimo ir saugos instrukcijas. 

 

2.1 Komplektacija ir pakuotė 

Įsigijus prietaisą pirmiausia prašome įsitikinti, kad prietaisas yra pilnoje komplektacijoje ir neturi jokių 

pažeidimų. Kilus bet kokioms abejonėms dėl prietaiso komplektacijos arba saugaus naudojimo galimybių, 

kreipkitės į prietaiso pardavėją arba įgaliotą aptarnavimo centrą.  

 

Prietaiso pakuotėje rasite: 
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• 1 MEDISANA masažinę sėdynę MCH 

• 1 valdymo pultelį 

• 1 maitinimo šaltinį 

• 1 cigarečių degiklio adapterio laidą 

• 1 vartotojo instrukciją 
 
Pakuotę galima pakartotinai naudoti arba perdirbti. Prašome tinkamai pašalinti visą pakavimo medžiagą. 

Jeigu išpakuodami prietaisą pastebėsite bet kokią transportavimo metu atsiradusią žalą, prašome 

nedelsiant susisiekti su įrenginio pardavėju.  

 

 

ĮSPĖJIMAS 

Prašome polietileno pakuotę laikyti kuo atokiau nuo vaikų! Rizika uždusti! 

 

 

3.1 Paruošimas 

• Uždėkite masažinę sėdynę 2 ant aukštos kėdės arba automobilio sėdynės ir naudodami galinėje pusėje 

esančias sklendes pritvirtinkite. 

• Prijunkite įrenginio maitinimo šaltinio laidą 1  arba laido adapterį 17 prie masažinės sėdynės jungties. 

• Įrenginio maitinimo šaltinį 1 įkiškite į elektros lizdą arba laido adapterį 17 prijunkite prie cigarečių 

degiklio adapterio. 

• Atsisėskite ant sėdynės 2 ir susipažinkite su jos valdymu. 

 

3.2 Įrenginio valdymas 

Masažinė sėdynė turi keturias masažo zonas prie didžiausią įtampa patiriančių kūno dalių (pečių, nugaros, 

juosmens ir šlaunų sritys). Kiekvienai masažo zonai galite pasirinkti skirtingas masažo programas ir greitį. 

Pasibaigus pasirinktam masažo laikui (15, 30 arba 60 minučių) laikmatis automatiškai išjungia įrenginį. 

 

 

3.3 Valdymo pultelio mygtukai 

• I/0 13 (maitinimo įtampa) 

Įjungti: paspauskite I/0 mygtuką. 

Išjungti: dar kartą paspauskite I/0 mygtuką. Norėdami iš naujo nustatyti išjungimo laikmatį, paspauskite 

mygtuką I/0 arba mygtuką 7 – HEAT. 

 

   

ATSARGIAI 

Stebėkite, kad nebūtų neviršytas ilgiausias leistinas 60 minučių veikimo laikas.  

 

• HEAT 7: 

Norėdami įjungti šildytuvą paspauskite mygtuką HEAT. Įsijungus šildytuvui užsidegs raudona LED 

lemputė. Šilumą jausite juosmens srityje. Šildytuvą išjungsite dar kartą paspaudę mygtuką HEAT. 

Šildymo funkciją galima naudoti atskirai arba derinti kartu su MASSAGE (masažo) funkcija. 

 

• INTENSITY 8 (intensyvumas): 

Norėdami nustatyti norimą masažo intensyvumą, spauskite mygtuką INTENSITY.  
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• MODE 9 (masažo tipas): 

Pasirinkite vieną iš žemiau nurodytų funkcijų (1-5). 

AUTO: standartinis masažo tipas, kuris pradeda veikti vos įjungus įrenginį. Automatiniame režime 

įrenginys automatiškai iš eilės atlieka visus masažo tipus. Kiekvieną kartą paspaudę mygtuką MODE 

perjungsite įrenginį į kitą masažo tipą. 

MINKANTIS: Įjungę įrenginį paspauskite mygtuką MODE vieną kartą. Šis masažo tipas panašus į Shiatsu 

masažą. 

PULSUOJANTIS: Įjungę įrenginį paspauskite mygtuką MODE du kartus. Masažo motoriukai pradės 

pulsuoti pakaitomis. 

TAŠKINIS: Įjungę įrenginį paspauskite mygtuką MODE tris kartus. 

BANGUOJANTIS: Įjungę įrenginį paspauskite mygtuką MODE keturis kartus. Įjungę šį masažo režimą 

jausite į bangavimą panašią variklių veiklą. 

AUTO: _ _ _ 

 

• MASAŽAVIMO ZONOS: 

Jūs galite pasirinkti bet kurį keturių masažavimo zonų derinį. 

10 Pečių sritis (UPPER BACK) 

11 Nugaros sritis (LOWER BACK) 

12 Klubų sritis (HIPS) 

13 Šlaunų sritis (THIGHS) 

 

Paspaudę atitinkamą mygtuką pasirinksite arba išjungsite tam tikros zonos masažo funkciją. Pasirinkus 

masažo zoną užsidegs atitinkama LED lemputė. 

 

• TIMER 14 (laikmatis) 

Norėdami nustatyti masažavimo laiką (15, 30, 60 minučių), spauskite mygtuką TIMER. Užsidegs LED 

lemputė. 

4. Kita 

4.1 Priežiūra ir valymas 

• Prieš valydami sėdynę įsitikinkite, kad įrenginys išjungtas ir maitinimo kištukas atjungtas nuo elektros 

lizdo. Leiskite įrenginiui atvėsti. 

• Masažo sėdynę galite valyti tik su drėgna kempinėle. Niekada valymui nenaudokite šepetukų, stiprių 

valiklių, benzino, skiediklių arba alkoholio.  

• Valydami niekada nemerkite įrenginio į vandenį ir prižiūrėkite, kad į įrenginio vidų nepatektų vandens. 

• Po valymo prieš naudodamiesi įrenginiu palaukite, kol jis išdžius. 

• Nepalikite susipainiojusių laidų. 

• Įrenginį laikykite originalioje pakuotėje, švarioje ir sausoje vietoje. 

 

4.2 Utilizavimas 

 

Šis produktas negali būti utilizuojamas kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Visi vartotojai  
privalo, nepriklausomai nuo to, ar produkto sudėtyje yra nuodingų medžiagų, perduoti 
elektrinius arba elektroninius prietaisus į savivaldybės arba komercinį atliekų surinkimo 
punktą. Šiuose punktuose prietaisai bus utilizuojami pagal visus aplinkosaugos reikalavimus. 
Norėdami gauti daugiau informacijos apie tokio tipo atliekų pašalinimą, kreipkitės į 
savivaldybės instituciją arba pardavėją. 
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Techninė specifikacija 

 

Pavadinimas ir modelis MEDISANA masažinė sėdynė MCH  
Maitinimo įtampa 
Įrenginio maitinimo šaltinis 
Cigaretės degiklio adapteris 
Energijos suvartojimas 

100-240 V~  50/60 Hz   400 mA 
12 V =      800 mA 
12 V =      3 A 
apytiksliai 9,6 W 

Veikimo laikas maks. 60 minučių 
Laikmatis 
Naudojimo sąlygos 
Laikymo sąlygos 
Matmenys 
Svoris 
Maitinimo laido ilgis 
Adapterio laido ilgis 

apytiksliai po 15, 30, 60 minučių 
naudoti tik sausose patalpose 
vėsioje, sausoje vietoje 
apytiksliai 110 x 48 cm 
apytiksliai 1,1 kg (be maitinimo šaltinio) 
apytiksliai 1,8 m 
apytiksliai 1,8 m 

Gaminio numeris  88935 
EAN numeris 40 15588 88935 6 
 

 
 

Dėl mūsų nuolatinio produktų tobulinimo politikos mes pasiliekame teisę daryti bet kokius techninius ir 
optinius pakeitimus be įspėjimo. 
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