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BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote,
kaip  naudotis  panašaus  tipo  prietaisais.  Prietaisą  naudokite  tik  taip,  kaip  nurodyta  šioje  instrukcijoje.
Išsaugokite  instrukciją,  kad  prireikus  galėtumėte  ja  pasinaudoti  ateityje.  Taip  pat  rekomenduojame  iki
garantinio  aptarnavimo laikotarpio  pabaigos išsaugoti  originalią  pakuotę,   kasos čekį  ir  garantinį  taloną.
Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje. 

Šis  prietaisas  nėra  skirtas  naudoti  asmenims  (įskaitant  vaikus)  su  sumažėjusiomis  fizinėmis,
jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar
apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje
nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino.  Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį,
nelaikykite jų drėgmėje. Nepurkškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso  po tekančiu
vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite
prietaisu   pramoninėje  aplinkoje  ar  lauke.  Šalia  prietaiso  nenaudokite  aerozolių.   Jeigu  prietaisu
nesinaudosite,  padėkite  jį  ten,  kur  negalėtų  pasiekti  vaikai.  Jeigu  prietaisas  į  vaiko  rankas  pateks  be
suaugusiojo  priežiūros,  vaikas  gali  susižeisti  arba  sugadinti  prietaisą.  Kai  prietaisu   nesinaudojate,  jį
paliekate be priežiūros,  prieš surinkdami,  išardydami ar  valydami,  visuomet  ištraukite  kištuką iš elektros
tinklo  lizdo.  Nestatykite  prietaiso  šalia  atviros  ugnies  ar  prietaisų  bei  įrenginių,  kurie  gali  būti  šilumos
šaltiniais. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, jokiu
būdu nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas
maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių
daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už
laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš
maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido -  galite sugadinti  laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir
švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą  naudokite tik pagal paskirtį. 

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS 

 Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą. 

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA 

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų
elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant
šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus
atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose
Europos  šalyse  įsigydami  atitinkamą  naują  gaminį,  senus  gaminius  galite  grąžinti  vietos  pardavėjams.
Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo
poveikio  aplinkai,  kuris  gali  būti  padarytas  netinkamai  išmetus  atliekas.  Išsamesnės  informacijos
pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius
teisės  aktus,  už  netinkamą  šio  tipo  atliekų  išmetimą  gali  būti  taikomos  nuobaudos.  Europos  Sąjungos
valstybių narių verslo  subjektams Jeigu norite  išmesti  elektrinius arba elektroninius prietaisus,  reikiamos
informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose,  ne Europos Sąjungos
šalyse  Šis  ženklas  galioja  Europos  Sąjungoje.  Jeigu  norite  išmesti  šį  gaminį,  teiraukitės  reikiamos
informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys
atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminys
atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus. 

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasiliekame
teisę daryti šiuos pakeitimus. 
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Išdėstymas

Ilgio reguliavimas

A) Visada laikykite lazdą kairėje rankoje. Dešine ranka suimkite apatinę 
lazdos dalį, sukite apatinę dalį maždaug 1-3 kartus (prieš laikrodžio rodyklę), 
kad atlaisvinti tvirtinimo sriegį.

B) Kuomet atlaisvinate apatinę dalį, atsargiai ištraukite apatinę lazdos dalį iki 
reikiamo ilgio. Įsitikinkite, kad neištraukite lazdos apatinės dalies už „STOP“ 
linijos. Pamatę „STOP“ liniją, patraukite lazdą kelis centimetrus atgal

C) Laikydami lazdos viršutinę dalį su kairiąja ranka, dešiniąja ranka suimkite 
apatinę lazdos dalį, sukite apatinę dalį maždaug 1-3 kartus (pagal laikrodžio 
rodyklę), kad užfiksuoti tvirtinimo sriegį.

Teisinga šiaurietiško ėjimo antgalio padėtis

Vienoje rankoje laikydami apatinę dalį, ištieskite lazdą priešais save 
taip, kad pėda būtų jūsų pusėje, o delno dirželis kabėtu. Pasukite 
šiaurietiško ėjimo antgalį taip, kad  siauroji antgalio dalis būtų 
nukreipta žemyn.

PASTABA: Antgalio smailioji dalis žemyn – dirželis žemyn. 
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Ilgio apskaičiavimas

Tinkamą vaikščiojimo lazdų ilgį galite apskaičiuoti keliais būdais. 

1) Galite naudoti apskaičiavimo formulę – savo ūgį centimetrais padauginkite iš 0,68 – gausite Jums 
tinkamiausią lazdų ilgį.
Pavyzdys: ( xxx cm * 0,68 = tinkamas lazdų ilgis (cm) ) 

2) Tinkamą lazdų ilgį pagal ūgį centimetrais galite pamatyti apačioje pateiktoje lentelėje.

Ūgis (centimetrais) Lazdos ilgis (centimetrais)

145 cm – 150 cm 100 cm

150 cm – 160 cm 105 cm

160 cm – 165 cm 110 cm

165 cm – 173 cm 115 cm

173 cm – 180 cm 120 cm

180 cm – 188 cm 125 cm

188 cm – 193 cm 130 cm

193 cm ir daugiau 135 cm

Kaip eiti šiaurietiškai?

Šiaurietiškas vaikščiojimas yra saugus sportas, tačiau bet koks sportas gali sukelti traumų, todėl reikia 
vaikščioti laikantis keletos taisyklių:

1. Žengiant pirmyn dešine koja, atsispiriama kairėje rankoje laikoma lazda. ATSIMINKITE, lazdos 
reikalingos tam, kad su jomis atsispirtumėte, o ne pasiremtumėte.

2. Lazda smeigiama į paviršių 45o kampu.
3. Judesys pradedamas ranką pastačius stačiu kampu į priekį, o baigiamas ištiesta ranka už nugaros. 

Einant turi aktyviai dirbti ne alkūnės, o peties sąnarys.
4. Pečius reikia laikyti nuleistus, bet kuo arčiau kūno.
5. Einat negalima krypuoti į šalis.
6. Nugara turi būti tiesi, rankos atpalaiduotos, pilvas įtrauktas, visas kūnas turi būti pasviręs į priekį.

Ėjimo greitį pasirinkti pagal asmenines galimybes, jeigu greitai pavargstate, darosi sunku kvėpuoti, reikėtų 
sulėtinti ėjimo tempą.

PASTABA: Norint pajusti vaikščiojimo rezultatus, reikėtų kiekvieną dieną vaikščioti bent po 30 min. Norint 
palaikyti fizinę būklę vaikščioti užtekta 2-3 kartus per savaitę po 30-40 min. Pradedantiesiems rekomenduotina 
vaikščioti lygiomis vietovėmis, o vėliau rinktis labiau kalvotas vietoves. 
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