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LV

               

                              
Cienījamais klient, paldies par uzticību, ko izrādījāt, iegādājoties šo produktu. Uzmanīgi
izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabājiet to turpmākai izmantošanai.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJA. 
Rūpējoties  par uguns/elektro drošību, lai izvairītos no nelaimes gadījumiem, aicinam rūpīgi iepazīties un 
sekot līdzi instrukcijai.

1. Izmantojiet tikai saskaņā ar šajā instrukcijā noteiktajiem norādījumiem. Ierīce nav paredzēta bērniem.
2. Masāžas zonai jābūt tīrai un labi apgaismotai.
3. Nelietojiet masāžas ierīci sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai 
putekļu klātbūtnē.
4. Masāžas ierīce var radīt dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai degšķīdumu izdalītos izgarojumus.
5. Nelietojiet masāžas ierīci uz bērniem/to tuvumā.
6. Esiet piesardzīgs un vērīgs strādājot ar masāžas ierīci. Nelietojiet masāžas ierīci, ja esat noguris vai esat 
narkotiku, alkohola vai zāļu ietekmē.
7. Novērsiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms pievienojat akumulatoru vai iedarbinat ierīci, pārliecinieties, ka 
slēdzis ir izslēgtā stāvoklī. Pārvietojot masāžas ierīci, nav ieteicams turēt pirkstu uz ieslēgšanas slēdža.
8. Neiegremdējiet ūdenī un neļaujiet ūdenim iekļūt masāžas ierīces ventilācijas atverēs.
9. Lietošanas laikā vienmēr saglabājiet pareizu, līdzsvarotu ķermeņa stāju. Tas ļauj labāk kontrolēt 
masāžas ierīci.
10. Uzlādējiet masāžas ierīci tikai ar komplektācijā iekļauto lādētāju.
11. Masāžas procedūras laikā izvairieties valkāt vaļīgu apģērbu vai rotaslietas. Matus un apģērbu turiet 
prom no kustīgajām daļām. Kustīgās daļas var ievērt vaļīgu apģērbu, rotaslietas vai garus matus.
12. Pirms katras lietošanas rūpīgi pārbaudiet ierīci un akumulatoru.
13. Veicot masāžu, nelietojiet pārmērīgu spēku un spiedienu.
14. Nelietojiet masāžas ierīci, ja slēdzis nedarbojas. Tas var radīt ierīces iekšējo daļu pārkaršanu.
15. Pirms jebkādas regulēšanas, piederumu nomaiņas vai masāžas ierīces glabāšanas, pārliecinieties, vai 
ON / OFF slēdzis ir izslēgtā stāvoklī (OFF).
16. Glabājiet masāžas ierīci bērniem nepieejamā vietā un neļaujiet to izmantot personām, kurām 
nav pieredzes darbībā ar to/nav iepazinušās ar šīm instrukcijām.

Triecienterapijas un masāžas ierīce 
Modelis: RC-MG-030
Lietošanas instrukcija
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DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI.
1. Neiegremdējiet ierīci ūdenī. Aizsargājiet to no šķidrumiem vai siltuma avotiem. Glabājiet ventilācijas 
atveres prom no putekļiem un netīrumiem.
2. Nemēģiniet izjaukt ierīci.
3. Nestrādājiet ar ierīci (nepārtraukti) ilgāk par vienu stundu. Pirms atkārtotas izmantošanas nepieciešams 
uzgaidīt, minimums, 30 minūtes.
4. Pēc uzlādes vai pirms lietošanas atvienojiet lādētāju.
5. Ierīce nav paredzēta bērniem. 
6. Pirms šīs ierīces lietošanas, konsultējieties ar savu ģimenes ārstu.

Iepakojumā ir:
1x čemodāns, 1x masāžas ierīce; 6x masāžas stiprinājums; 1x lādētājs, 6x rezerves blīvējumi

TEHNISKIE PARAMETRI

Modelis                                                                               RC-MG-030

Elektrības patēriņš 20 W Max.

Motora apgriezieni                               1200 - 3300 RPM

Trokšņa līmenis aptuveni 50 dB

Ātrums                               Ātruma režīmi 1 - 20

Akumulators                                2000 mAh

Spriegums                               16,8 V

Frekvence                                                                           20 - 58 Hz

Akumulatora veids                                Noņemams

Darba laiks                               2-5 h (atkarīgs no ātruma režīma)

Uzlādes laiks                                 5-6 h

Masāžas galvas                               6 gab

Materiāli                              ABS + SILIKONS

G. W/N. W 1260G/890G

Izmēri                                25,2 x 7,5 x 24,5 cm

VADĪBA Vibrācijas ātruma līmeņa displejs (20 režīmi)

Jaudas norāde (10 līmeņi)

Vibrācijas ātrums - pazemināt (-)

ON/OFF poga (ieslēgt/izslēgt)

Vibrācijas ātrums - paaugstināt (+)

Pirms pirmās lietošanas reizes, ierīci pilnībā uzlādējiet!

Galvenais ON/
OFF slēdzis
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Lai izņemtu akumulatoru, atbrīvojiet to ar attēlā norādīto pogu (skatiet attēlu) un izvelciet to. Ievieto-
jot, pārliecinieties, ka fiksators tik tiešām akumulatoru nofiskē darba pozīcijā.

DARBĪBA
1. Ieslēdziet galveno slēdzi masāžas ierīces apakšā. Gaismas diode ierīces roktura apakšā kļūs zaļa.
2. Nospiediet ON / OFF pogu, un masāžas ierīce ieslēgsies.
3. Nospiediet pogas + un -, lai pēc vēlēšanās pielāgotu masāžas ierīces vibrācijas ātrumu.
4. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūs mazāks par 20%, gaismas diode ierīces apakšdaļā kļūs sarkana; 
ja tas būs mazāks par 10%, displejā uzrādīsies kods E1 - masāžas ierīci nekavējoties jāuzlādē.
5. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, masāžas ierīces apakšdaļā esošā gaismas diode mainīs krāsu 
no sarkanas uz zaļu.
6. Lai izņemtu akumulatoru, ar īkšķi nospiediet akumulatora atbrīvošanas pogu. Ar otru roku pavelciet 
akumulatoru uz leju.

MASĀŽAS GALVAS 

Před prvním použitím baterii plně nabijte.

Poga baterijas noņemšanai

Bloķēšanas fiksators

LODVEIDA GALVA
Piemērots visu muskuļu masāžai, kā 
arī muskuļu relaksācijai pirms un pēc
treniņa.

PLAKANĀ GALVA
Piemērota jūtīgu ķermeņa 
daļu masāžai

U-VEIDA GALVA
Piemērota masāžai apkārt muguras 
skriemeļiem (nav ieteicams izmantot 
tieši uz muguras skriemeļiem).

SMALKĀ GALVA
Piemērots pēdu un plaukstu 
masāžai.

LIEKTĀ GALVA
Piemērota augšstilbu masāžai.

NOAPAĻOTĀ GALVA
Piemērota jūtīgu, stīvu un savilktu 
muskuļu atslābināšanai.
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UZLĀDĒŠANA

1. Pirms pirmās lietošanas, pilnībā uzlādējiet akumulatoru (uzlāde līdz 6 stundām).
2. Akumulatora uzlādēšanai izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto oriģinālo adapteri.
3. Mirgojošas gaismas diodes norāda, ka akumulators tiek uzlādēts.
4. Kad gaismas diodes vairs nemirgo un paliek iedegtas - akumulators ir pilnībā uzlādēts.
5. Akumulatoru jebkurā laikā var lādēt līdz jebkādam uzlādes līmenim.
6. Kad gaismas diode kļūst sarkana, akumulatoram nepieciešama uzlāde
7. Ierīces vidējais darbības laiks ir 2 (vai vairāk) stundas atkarībā no vibrācijas ātruma līmeņa un spiediena, 
kas tiek pielietots ierīces lietošanas laikā.

APKOPE, TĪRĪŠANA UN UZGLABĀŠANA
1. Noslaukiet ierīci ar sausu drānu.
2. Uzglabājiet ierīci komplektācijā iekļautā iepakojumā, sausā vietā.
3. Motora ventilācijas atveres jāuztur tīras un neaizbloķētas.
4. Glabājiet visas vadības ierīces tīras.
5. Nekad nelietojiet ierīces tīrīšanai ūdeni vai ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus.
VIDES AIZSARDZĪBA
Produkta kalpošanas laika beigās, vai gadījumā, ja tā remonta izmaksas pārsniegtu jaunas preces iegādes
cenu - neizmetiet produktu sadzīves atkritumos. Lai pareizi iznīcinātu produktu, lūdzu, nogādājiet to
paredzētajās atkritumupieņemšanas vietās. Nodrošinot pareizu un pienācīgu produkta utilizāciju, jūs
palīdzēsiet novērst poten-ciāli negatīvas sekas apkārtējai videi un citu cilvēku veselībai. Lai iegūtu sīkāku
informāciju, sazinieties ar vietējo pašvaldību vaituvāko atkritumu savākšanas punktu. Nepareiza šāda veida
atkritumu izvešana var radīt sekas, saskaņā ar attiecīgāsvalsts normatīvo regulējumu.
SERVISS
Ja jūsu ierīcei rodas problēmas, sazinieties ar izplatītāju, kurš ir autorizēts iekārtu remontēt. Lietojot pro-
duktu, rūpīgi sekojiet pievienotās instrukcijas norādēm. Sū-dzības netiks ņemtas vērā, ja esat modificējis
produktu vai neesat ievērojis lieto-šanas instrukcijā sniegtos norādījumus. Ne ražotājs, ne mazumtirgotājs
nav atbil-dīgs par nepilnvarotu personu veiktās apkopes vai remonta rezultātiem. Lietotājs nedrīkst censties
iekārtu remontēt pats. Lai veiktu remontu,sazinieties ar izplatītāju. Trešo personu veiktie remonti padara
garantijas prasību par spēkā neesošu. Katram ražošanā esošajam produktam ir veikta sistemātiska pārbaude.
Produkta veiktspēja ir atbilstoša, tā kalibrēšana vai validācija nav nepieciešama. Ja jūsu produkts nesniedz
gaidīto veiktspēju un lietošanas laikā mainās pamatfunkciju veiktspēja, sazinieties ar izplatītāju.
GARANTIJA
Ierīces garantija neattiecas: Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas
rezultātā.·Uz standarta apkopēm (tīrīšana, detaļas, kas pastiprināti pakļautas nodilumam).·Uz bojājumiem, 
kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana, putekļi, klimatiskie apstākļi 
utt.).·Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.·Uz mehāniskiem 
ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas, trieciena vai cita līdzīga iemesla rezultātā.·Uz bojājumiem, 
kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā. 
Gadījumā, ja patērētājs preci transportējot to nav pienācīgi un droši nostiprinājis, tas uzņemas pilnu 
atbildību par bojājumiem. Izplatītājs patur tiesības veikt jebkādas izmaiņas instrukcijā un neuzņemas 
atbildību par jebkāda veida kļūmēm saistītām ar instrukcijas drukāšanu. Atkarībā no preces modeļa, detaļu 
attēli un ilustrācijas var atšķirties no reālajām.

Uzmanību! Šīs preces lietošana ir saistīta ar personisko higiēnu. Ministru
kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22. punkta 5. 
apakšpunkts nosaka, ka: “Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja
patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu
dēļ nevar atdot atpakaļ;” 


