SÚPRAVA {SIX PACK}
1.

Ako toto zariadenie pracuje?

Súprava {Six Pack} využíva malý elektrický prúd na kontrakciu svalov a poskytuje jemnú masáž alebo svaly
posilňuje:
●

Uvoľnite stuhnuté svaly na ramenách, chrbte a páse

●

Zlepšiť svalový tonus

●

Masáž

2.

Špecifikácie:

Napätie:
Prevádzkové režimy:
Frekvencia:
Trvanie programu:
Výkon:
Rozmery:
Hmotnosť:

3.

alkalická batéria 1,5 V AAA x 2EA
A – F (6 režimov)
1 ~ 100 Hz
12 minút
max. 9,8 mA
21 x 10 x 2,3 cm
57,4 g

Vlastnosti produktu:

3.1. Nízkofrekvenčná terapia
Pomocou elektriny vytvára zariadenie nízkofrekvenčný impulz, ktorý má pozitívny vplyv na telo. Nastavte
intenzitu podľa svojich predstáv. Nízka frekvencia má na telo jemný, masážny účinok.
3.2. Vyberte zo 6 programov
3.2.1.

Jednoducho vyberte zo 6 prevádzkových režimov

3.2.2.

Program sa automaticky vypne po 12 minútach

4.

Ako sa používa

ON/INC: zapnutie/zvýšenie intenzity
OFF/DEC: vypnutie/zníženie intenzity
PROGRAM: prepínanie medzi programami

Indikátory prevádzkového režimu:

Keď stlačíte tlačidlo „zapnutie/zvýšenie intenzity“, kontrolka začne svietiť jasnejšie a naopak, keď stlačíte
tlačidlo „vypnutie/zníženie intenzity“, kontrolka sa oslabne.
●

Obe tlačidlá majú 10 úrovní

●

Prepínanie medzi programami: vyberte z 6u režimov (A ~ F)

●

Keď je batéria prázdna, odoberte kryt z priehradky na batérie a vymeňte batériu a potom kryt znova
nasaďte späť.

5.

Ako súpravu {Six pack}používať

●

Vždy ju používajte na čistej a suchej pokožke

●

Odstráňte ochranný film z gélových vankúšikov

●

Umiestnite prístroj na požadovanú časť tela (brucho, nohy, ramená atď.)

! NEZAPÍNAJTE ZARIADENIE PRED JEHO UMIESTNENÍM NA TELO.
! NEDOTÝKAJTE SA LEPKAVÉHO POVRCHU, ABY STE PREDISĽI SKRÁTENIU ŽIVOTNOSTI GÉLOVÝCH VANKÚŠIKOV.

6. Prvé použitie
●

Vyberte zariadenie z krabice

●

Umiestnite prístroj na požadovanú časť tela

●

Vyberte požadovaný program

●

Nastavte intenzitu

●

Trvanie programu je 12 minút

●

Tlačidlo vypínania opakovane stláčajte, kým sa nerozsvieti kontrolka

Najlepšie je používať prístroj až 12 minút na jedenkrát, 2 – 3-krát denne. Ak ho používate dlhšie, môžete sa cítiť
unavený.
Nepoužívajte zariadenie 30 minút po jedle, najlepšie je používať prístroj po sprchovaní na čistej a suchej
pokožke
7.

Starostlivosť

●

Po použití prístroj vypnite.

●

Na gélové vankúšiky umiestnite ochranný film, aby boli lepkavé a čisté.

●

Nečistoty čistite vlhkou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom.

●

Nevystavujte ich priamemu slnečnému žiareniu, teplu, vlhkosti, ohňu, elektrine atď.

●

Uchovávajte mimo dosahu detí.

●

Nedotýkajte sa zariadenia mokrými rukami.

●

Ak prístroj nebudete dlhšiu dobu používať, vyberte batériu z ovládača.

8.

Výmena batérie

●

Otvorte kryt priehradky na batérie

●

Batériu vložte správne (pozor na + a -)

●

Kryt založte naspäť

●

Zapnite zariadenie a skontrolujte, či funguje

SÚHRN:

1.

Otvorte kryt priehradky na batérie

2.

Vložte batérie (2 x AAA)

3.

Pripojte ovládač k jednotke

4.

Stiahnite ochranný film

5.

Pripojte ovládač k jednotke

6.

Umiestnite remienok na ruku/nohu

