ΣΕΤ SIX PACK
1. Πώς λειτουργεί η συσκευή;
Το σετ Six pack. με τη βοήθεια ενός ελάχιστου ηλεκτρικού ρεύματος συστέλλει τους μυς σας και παρέχει
ένα απαλό μασάζ ή μυϊκή ενίσχυση:
•

Χαλαρώστε τους σφιγμένους ώμους, την πλάτη και τη μέση

•

Ο μυϊκός τόνος βελτιώνεται

•

Επίδραση μασάζ

1.

Χαρακτηριστικά:

Τάση:
Χρήση λειτουργίας:
Συχνότητα:
Διάρκεια προγράμματος:
Έξοδος:
Διαστάσεις:
Βάρος:

2.

Αλκαλική μπαταρία 1,5 V AAA x 2 EA
AF (6 λειτουργίες)
1 ~ 100 Hz
12 λεπτά
Μέγ. 9,8 mA
21 x 10 x 2,3 cm
57,4 g

Λειτουργίες προϊόντος:

2.1. Θεραπεία χαμηλής συχνότητας
Με τη βοήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος, δημιουργείται μια χαμηλή συχνότητα με ρυθμό που έχει
ευεργετική επίδραση στο σώμα. Ρυθμίστε τη δύναμή σας έτσι ώστε να νιώθετε καλά. Η χαμηλή
συχνότητα δρα απαλά στο σώμα, σαν μασάζ.
2.2.

Επιλέξτε από 6 προγράμματα

2.2.1.

Επιλέξτε εύκολα από 6 τρόπους λειτουργίας

2.2.2.

Το πρόγραμμα τερματίζεται αυτόματα μετά από 12 λεπτά

3.

Πώς να το χρησιμοποιήσετε

ON / INC: κουμπί για ενεργοποίηση / αύξηση της έντασης
OFF / DEC: κουμπί για απενεργοποίηση / μείωση της έντασης

PROGRAM: εναλλαγή μεταξύ προγραμμάτων
Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας:

Όταν πατάτε το κουμπί λειτουργίας ή αυξάνοντας την ένταση, η λυχνία λάμπει πιο έντονα και το
αντίστροφο, όταν πατάτε το κουμπί λειτουργίας ή μείωση της έντασης, η λυχνία λάμπει λιγότερο
έντονα.
•

Και τα δύο κουμπιά έχουν 10 επίπεδα

•

Κουμπί διακόπτη προγράμματος: επιλέξτε από 6 λειτουργίες (A ~ F)

•

Όταν η μπαταρία είναι άδεια, αφαιρέστε το καπάκι από το δοχείο, αντικαταστήστε
την μπαταρία και κλείστε ξανά με το καπάκι.

4. Πώς να χρησιμοποιήσετε το σετ Six pack
•

Να χρησιμοποιείται πάντα σε καθαρό και στεγνό δέρμα

•

Αφαιρέστε την προστατευτική διαφάνεια από τα φύλλα τζελ

•

Τοποθετήστε τη συσκευή στο επιθυμητό μέρος του σώματος (κοιλιά, πόδια, ώμους κ.λπ.)

! ΜΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΙΝ ΕΦΑΡΜΟΣΕΤΕ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ.
! ΜΗΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕΤΕ ΤΟ ΚΩΛΛΟΔΕΣ ΜΕΡΟΣ, ΓΙΑΤΙ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΕΤΣΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ
ΦΥΛΛΩΝ GEL.
5. Πρώτη χρήση
•

Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί

•

Τοποθετήστε τη συσκευή στο επιθυμητό μέρος του σώματος

•

Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα

•

Ρυθμίστε την ένταση

•

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 λεπτά

•

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας μέχρι να σβήσει η λυχνία

Το καλύτερο είναι να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για έως και 12 λεπτά κάθε φορά, 2-3 φορές την ημέρα.
Εάν το χρησιμοποιείτε περισσότερο, μπορεί να αισθανθείτε κούραση.
Αποφύγετε τη χρήση του για τουλάχιστον 30 λεπτά μετά από γεύμα. Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε
τη συσκευή μετά το ντους σε καθαρό και στεγνό δέρμα.
6. ΦΡΟΝΤΙΔΑ
•

Απενεργοποιήστε τη συσκευή μετά τη χρήση.

•

Τοποθετήστε το προστατευτικό φιλμ στα μαξιλαράκια τζελ, έτσι ώστε να παραμείνουν κολλώδη
και καθαρά.

•

Καθαρίστε τυχόν βρομιά με ένα υγρό πανί και ήπιο απορρυπαντικό.

•

Μην εκθέτετε το προϊόν σε άμεσο ηλιακό φως, θερμότητα, υγρασία, φωτιά, ηλεκτρικό ρεύμα κ.λπ.

•

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

•

Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

•

Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία από
το τηλεχειριστήριο.

7. Αντικατάσταση μπαταρίας
•

Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας

•

Τοποθετήστε σωστά την μπαταρία (προσέξτε + και -)

•

Κλείστε τη θήκη μπαταριών με το καπάκι

•

Ενεργοποιήστε τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί

ΣΥΝΟΨΗ

1.

Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών

2.

Τοποθετήστε τις μπαταρίες (2 x AAA)

3.

Συνδέστε το τηλεχειριστήριο στη μονάδα

4.

Αφαιρέστε την προστατευτική διαφάνεια

5.

Συνδέστε το τηλεχειριστήριο στη μονάδα

6.

Τοποθετήστε τον ιμάντα στο χέρι / πόδι

