
ЕЛЕКТРОСТИМУЛАТОР {SIX PACK} 

1. Как работи устройството? 

Електростимулаторът {Six Pack} използва нисък електрически ток, за да свива мускулите ви, като 
осигурява нежен масаж или ефект на стягане на мускулите: 

● Отпускане на напрежението в мускулите на рамената, гърба и корема 

● Подобряване на мускулния тонус 

● Масаж 

2. Спецификации: 

Захранване: Алкална батерия 1,5 V AAA x 2EA 

Режими на работа: A-F (6 режима) 
Честота: 1 ~ 100 Hz 

Продължителност на програмата: 12 минути 

Изход: Макс. 9,8 mA 

Размер: 21x10x2,3 cm 

Тегло:  57,4 g 

 

3. Функции на продукта: 

3.1. Терапия с ниска честота 

С помощта на електричество устройството създава импулс с ниска честота, който има положителен ефект 
върху тялото. Може да зададете избран от вас интензитет. Ниската честота има нежен, подобен на 
масаж ефект върху тялото. 

3.2. Избирайте между 6 програми 

3.2.1. Лесен избор между 6 режима на работа 

3.2.2. Програмата автоматично се изключва след 12 минути 

4. Как се използва 

                                                                                                                                                

ON/INC: включване на захранването/увеличаване на интензитета 

OFF/DEC: изключване на захранването/намаляване на интензитета 



PROGRAM: превключване между програмите 

Индикатори за режима на работа: 

 

При натискане на бутона за включване/увеличаване на интензитета светлинният индикатор светва по-

ярко и обратно, когато натиснете бутона за изключване/намаляване на интензитета, светлинният 
индикатор светва по-слабо. 

● И двата бутона имат 10 нива 

● Превключване между програми: избор между 6 режима (от A до F) 

● Когато батерията се изтощи, махнете капака от отделението за батерията и сменете батерията, 
след което поставете отново капака. 

5. Използване на електростимулатора {Six pack} – инструкции 

● Винаги използвайте върху чиста и суха кожа 

● Отстранете защитната лепенка от подложките с гел 

● Поставете устройството върху желаната част на тялото (корем, крака, рамене и др.) 

! НЕ ВКЛЮЧВАЙТЕ УСТРОЙСТВОТО, ПРЕДИ ДА ГО ПОСТАВИТЕ ВЪРХУ ТЯЛОТО. 

! НЕ ДОКОСВАЙТЕ ЗАЛЕПВАЩИТЕ ПОВЪРХНОСТИ, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ СЪКРАЩАВАНЕТО НА ЖИВОТА НА 
ПОДЛОЖКИТЕ С ГЕЛ. 

6. Първа употреба 

● Извадете устройството от кутията 

● Поставете устройството върху желаната част на тялото 

● Изберете желаната програма 

● Настройте интензитета 

● Продължителността на програмата е 12 минути 

● Натиснете бутона за изключване многократно, докато светлинният индикатор не се изключи 

Най-добре е устройството да се използва за максимум 12 минути без прекъсване, 2 – 3 пъти на ден. Ако 
го използвате по-дълго, може да се почувствате уморени. 

Избягвайте използването на устройството 30 минути след хранене; Най-добре е да използвате 
устройството след къпане върху чиста и суха кожа 

7. Грижа 

● Изключете устройството след употреба. 



● Поставете защитна лепенка върху подложките за гел, за да ги запазите лепкави и чисти. 

● Почистете замърсяванията с влажна кърпа и деликатен почистващ препарат. 

● Не излагайте на пряка слънчева светлина, топлина, влага, огън, електричество и др. 

● Да се пази извън обсега на деца. 

● Не докосвайте устройството с мокри ръце. 

● Ако не използвате устройството дълго време, извадете батерията от контролера. 

8. Смяна на батерията 

● Отворете капака на отделението за батерията 

● Поставете правилно батерията (обърнете внимание на знаците + и -) 

● Поставете отново капака 

● Включете устройството и проверете дали работи 

ОБОБЩЕНИЕ: 

 

1. Отворете отделението за батерията 

 

2. Поставете батериите (2 x AAA) 



 

3. Прикрепете контролера към устройството 

 

4. Отлепете защитната лепенка 

 

5. Прикрепете контролера към устройството 

 

6. Поставете лентата на ръката/крака 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                           


