
Hasi izomerősítő

1. Hogyan működik a készülék?

A {Six Pack} készlet alacsony elektromos áramot használ az izmok összehúzódásához és gyengéd masszázshoz, vagy 
hatékonyan  erősíti az izmokat: 

● Ellazítja a váll, a hát és a derék izmait.
● Javítja az izomfeszültséget
● Masszázs nyújtása

2. Specifikációk:

Feszültség: Alkáli elem 1,5 V AAA x 2EA 
Működési módok: A-F (6 üzemmód)
Frekvencia: 1 ~ 100 Hz 

A program időtartama: 12 perc 
Kimenet: Max. 9,8 mA 

Méret: 21x10x2,3 cm 

Súly: 57,4 g 

3. A termék jellemzői:

3.1. Alacsony frekvenciájú terápia
A készülék elektromos energiát használva alacsony frekvenciájú impulzust hoz létre, amely pozitív hatással 
van a szervezetre. Állítsa be az intenzitását tetszése szerint. Az alacsony frekvencia gyengéd, masszírozó 
hatással van a testre.

3.2 6 program közül választhat

3.2.1 Egyszerűen válasszon a 6 üzemmód közül

3.2.2. A program 12 perc után automatikusan kikapcsol 

4. A készülék használata

ON/INC: bekapcsolja/növeli az intenzitást 

OFF/DEC: kikapcsolja/csökkenti az intenzitást 

PROGRAM: váltás a programok között



Üzemmódjelzők:

Ha megnyomja a "bekapcsolás/intenzitás növelése" gombot, a jelzőfény kigyullad, és fordítva, ha megnyomja a 
"kikapcsolás/intenzitás csökkentése" gombot, a jelzőfény kialszik.

● Mindkét gombnak 10 szintje van
● Váltás a programok között: 6 üzemmód közül választhat (A~F)
● Ha az akkumulátor lemerült, vegye le a fedelet az akkumulátortartóról és helyezze vissza, majd 
szerelje vissza a fedelet.

5. Hogyan kell használni a {Six pack} készletet

● Mindig tiszta és száraz bőrön használja
● Távolítsa el a védőfóliát a gélpárnákról
● Helyezze a készüléket a kívánt testrészre (has, lábak, vállak stb.)

! ! NE KAPCSOLJA BE A KÉSZÜLÉKET A TESTRE HELYEZÉS ELŐTT.

! ! NE ÉRINTSE MEG A RAGADÓS FELÜLETEKET, HOGY ELKERÜLJE A GÉLBETÉTEK ÉLETTARTAMÁNAK CSÖKKENÉSÉT..

6. Első használat

● Vegye ki a készüléket a dobozból

● Helyezze a készüléket a kívánt testrészre.

● Válassza ki a kívánt programot

● Az intenzitás beállítása

● A program időtartama 12 perc

● Nyomja meg többször a kikapcsoló gombot, amíg a fény ki nem alszik.

A készülék legfeljebb 12 percig használható egyszerre, naponta 2-3 alkalommal. Ha hosszabb ideig használja, 
akkor 
fáradtságot tapasztalhat. 
Ne használja a készüléket 30 perccel étkezés után; a legjobb, ha zuhanyzás után, tiszta, száraz bőrön 
használja.

7. Karbantartás

● Használat után kapcsolja ki a gépet.

● Tegyen védőfóliát a gélpárnákra, hogy ragadósak és tiszták maradjanak.

● A szennyeződéseket nedves ruhával és enyhe tisztítószerrel tisztítsa meg.

● Ne tegye ki közvetlen napfénynek, hőnek, nedvességnek, tűznek, 

elektromosságnak stb.



● Gyermekektől elzárva tartandó.

● Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel.

● Vegye ki az akkumulátort a vezérlőből, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.

8. Akkumulátor

● Nyissa ki az elemtartó fedelét

● Helyesen helyezze be az akkumulátort (vegye figyelembe a + és - jelzést).

● Szerelje vissza a fedelet

● Kapcsolja be a készüléket, és ellenőrizze, hogy működik-e.

ÖSSZEFOGLALÓ: 

1. Nyissa ki az elemtartót

2. Tegye be az elemeket (2xAAA)

3. Csatlakoztassa a vezérlőt a készülékhez



4. Távolítsa el a védőfóliát

5. Csatlakoztassa a vezérlőt a készülékhez

6. Tegye az övet a karra/lábra


