
ELEKTRINIS PĖDŲ MASAŽUOKLIS „PRO FEET300“ 

Masažuokite kojas, atgaivinkite pavargusias kojas ir atpalaiduokite visą kūną! ELEKTRINIS PĖDŲ 
MASAŽUOKLIS „PRO FEET300“ yra ideali priemonė Jūsų įtampos ir krūvio nualintoms kojoms. 

„PRO FEET300“ - tai patobulintas modelis, kuris jau seniai užėmė pirmaujančią vietą pardavimuose 
tarp įprastų pėdų masažuoklių. Šis prietaisas sujungia aukštos kokybės įvairių stipriųjų pusių ritininį 
masažą, suspaudimo efektą, šildymo funkciją kojai bei pasižymi aukšta kokybe ir nedidele prietaiso 

kaina! 

Veikimo savybės: 

• Raminantis ir kompresinis masažas pavargusioms pėdoms 

• Elektrinis minkymo funkcija 

• Oro slėgio šildymo terapija 

• Spindulinis šildymas 

• Akupunktūrinis masažas 

• 3 segmentų masažas Jūsų pėdoms 

• 3 režimų programos 

• 3 intensyvumo lygiai 

• „Smart“ laiko dizainas 

• Lengvas ir patogus valdymas keliais paspaudimais 

Įrengti kelių kalibrų sukimosi voleliai ir viduje įtaisyta oro pagalvė siūlo giluminį minkymo masažą 
prilygstantį profesionalaus specialisto atliekamam pėdų masažui. Kelii skirtingi režimai bei atitinkami 
masažo intensyvumo lygiai leidžia mėgautis idealiu mesažu Jūsų namuose. 

Privalumai: 

• Masažuoklis pritaikytas skirtingiems pėdų dydžiams (iki 46 dydžio) 

• Plonas ir lengvai valomas vidinio pamušalo audinys 

• Ergonomiškas masažuoklio dizainas 

• Tinka asmenims, turintiems pėdų kraujotakos sutrikimus 

• Ideali reabilitacinė priemonė po patirtų traumų 

• Prietaisas, tinkamas vyresnio amžiaus asmenims 

Intensyvus „PRO FEET300“ masažas skirtas asmeniniams su skirtigais poreikiais. Pėdų masažuoklis 
atitinka profesionalų pėdų masažą, todėl daugiau galite nebesirūpinti bereikalingomis išlaidomis, 



skirtoms ilgalaikiams masažams pas specialistus. „PRO FEET300“ - tai Jūsų mobilus namų masažuoklis 
pėdoms. 

Ergonomiškas dizainas užtikrina visapusišką ir patogų masažą. Puiki dovana moterims, vyrams ir 
pagyvenusiems žmonėms. Lengvai valomas audinys pėdų kamerose padeda išlaikyti švarią ir sveiką 
aplinką, o leidžianti kvėpuoti medžiaga masažo metu užtikrins, kad kojos nepatirs varginančio 
prakaitavimo. Išmanus laiko dizainas leidžia pritaikyti masažo seansą pagal individualius poreikius. 
Bandymų duomenimis nustatyta, kad naudojant šį pėdų masažuoklį bent 15-30 minučių per dieną 
ilgesnį laikotarpį, stebima teigiama pacientų kraujotakos dinamika apatinių galūnių srityje, 
sprendžiama kraujo apykaitos problema, gerima kraujotaka ir taip prevenciškai išvengiama šalančių 
galūnių vyresnio amžiaus asmenims. Pėdų masažuoklio dėka nuovargis išnyks, atsiras lengvumas 
kojose, pagerės nuotaika, bus lengviau užmigti, o skausmas ir mėšlungis nustos nerimauti naktį!  

Techniniai parametrai: 

- 6 mygtukų ir LED ekrano valdymo skydelis 

- Tvarus ir ekologiškas plastikas 

- Galingumas:26W 

- Voltažas:~220V 

- Veikimo dažnis: 50Hz 

- Spalva:balta 

- Išmatavimai: 40 * 40 * 25 cm 

- 24 mėn. garantija 

- Vienkartinis 15 min veikimo seansas 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instrukcija: 

PĖDŲ MASAŽUOKLIS „PRO FEET300″ 

Prietaisąs veikia nuo elektros lizdo. Jūs galite patogiai juo naudotis bet kokioje vietoje, kur yra rozetė; 
 

Saugos pastabos. 

• Siekiant užtikrinti gaminio saugumą ir teisingą naudojimą, prieš naudojimą išsamiai perskaitykite 
naudojimo vadovą. 

• Šis produktas nėra skirtas naudoti žmonėms (įskaitant vaikus), kurie yra fiziškai netinkami, 
jutiminiai ar protiškai pažeidžiami arba neturi atitinkamos patirties ir žinių, nebent yra šalia 
atsakingas asmuo už jų saugumą, prižiūrėtų ir paruoštų produktą naudojimui. 

• Saugokite vaikus ir įsitinkinkite, kad produktas nėra tinkamas žaisti. 

• Gaminyje yra šildymo prietaisų. Veikimo metu paviršius gali būti šiek tiek karštas. Žmonės, kurie 
yra jautrūs karščiui, turėtų atkreipti į tai dėmesį. 

• Jei gaminio maitinimo laidas yra pažeistas, kad būtų išvengta angangerio, jį turi pakeisti gamintojas 
arba jo priežiūros padalinys arba profesionalus techninės priežiūros personalas. Patvirtinus, jį galima 
naudoti. 

• Laikykite produktą atokiau nuo aštrių daiktų. Negalima toliau naudoti, kai audinio dangtelis yra 
pažeistas, kad pirštai neįsitrauktų į masažuoklį ir nesukeltų sužalojimų. Tokiu atveju produktas turi 

būti nusiųstas į įmonės paskirstymo punktą arba paskirtą techninės priežiūros įrenginį, kad prieš 
naudojimą arba prieš valant gaminį būtų galima pakeisti ar pataisyti. 

• Panaudojus arba prieš valant gaminį, ištraukite maitinimo kištuką iš lizdo. 

Neuždenkite variklio, kad nesukeltumėte per didelės variklio temperatūros ir nesukeltumėte gedimo 
ar sugadinimo. 

• Jei masažo metu jaučiatės nepatogiai, nedelsdami sustabdykite įrenginį. 

• Įvyko masažuoklio gedimas, kreipkitės į aptarnavimo centrą dėl savistabos ir techninės priežiūros. 

• Nenaudokite gamintojo nerekomenduojamų dalių. 

• Nenaudokite valdymo jungiklio šlapiomis rankomis. 

• Neleiskite valdymo jungikliui susisiekti su vandeniu ir kitais skysčiais. 

• Jei norite išjunkti, tuomet išjunkite su skydelyje esančiu mygtuku ir ištraukite maitinimo kištuką iš 
elektros lizdo. 

• Šio gaminio negalima naudoti savidiagnostikai ar gydymui. Jei reikia diagnozės ar gydymo, jį turėtų 
tvarkyti profesionalus medicinos personalas. 



b) Naudojimo aplinka. 

 Nenaudokite produkto drėgnoje ar dulkėtoje aplinkoje, kad išvengtumėte produkto gedimo. 

 Nenaudokite šio gaminio aukštesnėje kaip 40 °C. 
 Nedėkite gaminio į lauką.  
 Nedėkite gaminio šalia elektrinio šildytuvo, ar tiesioginiuose saulės spinduliuose. 

c) Prieš naudojimą rekomenduojame pasitarkite su gydytoju. 

 Ypatingai tiems kurie yra gydomi ar blogai jaučiasi.  
 Hipertenzija, širdies ligos, smegenų arteriosklerozė, smegenų režisūrombozė.  
 Pacientai, sergantys piktybiniu naviku.  

 Nėščios moterys ir menstruacijų metu sergančios moterys.  

 Kenčia nuo osteoporozės.  
 Tie, kurie naudoja širdies stimuliatorius arba vartoja medicininius vaistus.  

 Pacientai, sergantys ūminėmis ligomis. 

Būkite atsargūs. 

 Nenaudokite šio produkto, kai esate girtas ar blogos sveikatos.  

 Nuolatinis šio produkto masažo laikas neturėtų trukti ilgiau nei 30 minučių, šiltų pėdų laikas 
neturėtų viršyti dviejų valandų.  

 Jei gaminio audinio dangtelis yra pažeistas, nenaudokite jo.  
 Nenaudokite jo valandą prieš valgį ar po jo, kad išvengtumėte žalingo poveikio. 
 Jei produktas yra perkeliamas iš žemos temperatūros laikymo patalpos į šiltą temperatūrą 

naudoti, normalus produkto veikimas gali būti paveiktas dėl vandens garų kaupimosi dalimis, 
ir net dalys gali sugesti. Prieš naudojimą produktą rekomenduojama pastatyti normalioje 
kambario temperatūroje. 

2.  Produkto sudėtis  

 Centrinis paviršius: 6 nepriklausomi valdymo mygtukai, skirti produkto masažo funkcijai 
valdyti. 

 Priekinis apatinis centras: viršutinio slėgio masažo galvutė – atlieka taškinį masažą arkiniame 
pėdos plote. 

 Priekinės dugno galas: banguojantis masažas grandymo masažo galvutė. 

 Ant paviršiaus: oro pagalvėlė - arti žingsnis po žingsnio, teikiantis oro presūros masažą. 

 Kulkšnies dalis: oro pagalvėlė - atlieka vyniojimo akupunktūrinį kulkšnies masažą. 

 Priekinis apatinis paviršius: plaunamas audinio dangtelio valymas. 

3. Veikimo režimas ir funkcijos aprašymas. 

Veiksmo valdymo pulto aprašymas. 

 Paruošimas prieš naudojimą. 

 Tikrinkite, ar gaminys nėra pažeistas. 

 Įsitikinkite, kad padėtis yra stabili ir patogi. 



Naudojimo metodas 

 Išsivinioti laidus ir įkišti maitinimo laido kištuką į 220 V ~ 50 Hz rozetę. 
 Veikimo metodas nurodytas apačioje 

15 minučių automatinis laiko budėjimas Jūsų ir jūsų šeimos sveikatai mes nustatėme pėdų terapijos 
mašinos veikimo sistemą iki 15 minučių, kuri automatiškai nutrauks veikimą, išvengs ilgalaikio 

perkrovos darbo ir pailgins masažuoklio tarnavimo laiką. 

 

 

 

 

Laiko mygtukas: ekrano ekranas 10, reguliuojamas iki 15-20-25-30 minučių. 

Pėdų mygtukas: C1 oro pagalvės jėgos priartinimas ekrane, CO oro pagalvių sinchronizavimas 
ekrane.  

Masažo rėžimo mygtukas: P1 patogus masažas, P2 patogus masažas ir P3 galios masažas rodomas 
ekrane.  

Intensyvumo mygtukas: yra 9 skirtingi intensyvumo režimai. "Masažuoklio ekrane" rodo 

intensyvumą L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9. Masažo intensyvumas palaipsniui didėja nuo L1 iki L9. Jis 
gali būti koreguojamas pagal tinkamą visų masažo intensyvumą.  

Šildymo mygtukas: ekrano ekranas HO šiltas šildymas, ekrano ekranasH1 šildymo lygis, šildymas 
skatina kraujotaką. 

Maitinimo mygtukas: ekrano ekranas išjungtas, ekrano ekranas 15 automatinis.  

Funkcijos: pilnas oro pagalvės vyniojimo funkcija ant pėdos, banguojantis masažas ant pirštų, 
masažas ir grandymo funkcija, banguojantis viršutinis slėgis pėdos arkoje, kad paskatintų miegą, 
pado šildymas kraujotakai skatinti ir aukščiausio slėgio masažas ant kulkšnies srities. Funkcija: P-1 

pėdų elastinis viso paketo relaksacinis masažas, plantarinės priekinės dalies disko grandymo 

banguojantis masažas, vidurinės dalies valcavimo plaktuko stabdymo slėgio masažas, pado šildymas. 
Funkcija: P-2 pėdų oro pagalvės pilnas pakuotės ekstruzijos masažas, plokštuminė priekinė disko 

Laiko mygtukas: sureguliuokite masažo laiką. 

Masažuoklio ekranas: ekrano laikas 88 

Pėdų mygtukas: Suspaudimo lygio funkcija. 

Masažo rėžimo mygtukas, 3 masažo režimai iš viso 

Įjungimas/ Išjungimas 

Šildymo lygiai 

Masažo 
intensyvumas į tris 

lygius: didelis, 

vidutinis ir žemas 



dalis, nuvalanti banguojantį masažą, vidurinė pėdos valcavimo plaktuko dalis, užpildanti slėgio 
spaudimą, pado šildymas. Funkcija: P-3 (vieno vožtuvo valdymas) pėdų oro pagalvės pilnas 
pakavimas ir ekstruzijos masažas, kulkšnies oro pagalvės su akupunktūra ir aukščiausio slėgio 
masažas, plantarinis priekinio disko grandymo masažas, vidurinės pėdos valcavimo trankymo slėgio 
spaudimas, plantarinis šildymas, intelektualios masažo plokštelės, imituojančios žmogaus masažo 
techniką, apimančios 64 plokštumos reflekso sritis. 

Produkto priežiūra. 

 Kai nenaudojamas, įdėkite produktą į dėžutę ir padėkite jį saugioje, sausoje, vėdinamoje ir 
vėsioje vietoje; 

 Nesusukite laido; 

 Nenaudokite laidų gaminiams pakabinti; Venkite aštrių daiktų, subraižančių gaminių paviršių; 
 Nedėkite gaminio į tiesioginę saulės šviesą ar aukštą temperatūrą. 

 

b) "Valyti prieš" valymas, įsitikinkite, kad budėjimo režimas ant rakto yra išjungtas, ir ištraukite 
maitinimo kištuką. Produkto paviršiui valyti naudokite sausą šluostę. Produkto valymui 
nenaudokite korozinių valymo priemonių, tokių kaip benzenas ar skiediklis. 

 (C) laikykite produktą švariai ir atokiau nuo didelės drėgmės vietų. Jei ilgą laiką nenaudojate šio 
produkto, uždenkite produktą dulkių dangteliu (kurį turite įsigyti patys), kad į jį nepatektų dulkių.  

Svarbūs patarimai. Šis produktas turi temperatūros apsaugos įtaisą. Kai temperatūra viršija 
saugią temperatūrą, jis nustos veikti automatiškai. Prieš naudojimą išjunkite maitinimo šaltinį ir 
leiskite jam natūraliai atvėsti. 

 


