{SIX PACK} SADA
1. Ako zariadenie funguje?
Súprava {Six Pack} využíva slabý elektrický prúd na kontrakciu svalov a poskytuje jemnú masáž alebo
účinne
posilňuje svaly:
● Uvoľňuje svaly v ramenách, chrbte a páse
● Zlepšuje svalové napätie
● Poskytovanie masáže

2. Špecifikácie:
Napätie:
Prevádzkové režimy:
Frekvencia:
Trvanie programu:
Výstup:
Veľkosť:
Hmotnosť:

3.

Alkalická baterie 1,5V AAA x 2EA
A-F (6 režimů)
1 ~ 100 Hz
12 minut
Max. 9,8 mA
21x10x2,3 cm
57,4 g

Vlastnosti produktu:

3.1. Nízkofrekvenčná terapia
Pomocou elektrickej energie zariadenie vytvára nízkofrekvenčné impulzy, ktoré majú pozitívny účinok na
telo. Upravte jeho intenzitu podľa svojich predstáv. Nízka frekvencia má jemný masážny účinok na telo.
3.2 Výber zo 6 programov
3.2.1 Jednoduchý výber zo 6 režimov
3.2.2.

Program sa automaticky vypne po 12 minútach

4. Ako používať zariadenie

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

Indikátory prevádzkového režimu:

Ak stlačíte tlačidlo "zapnúť/zvýšiť intenzitu", kontrolka sa rozsvieti a naopak, ak stlačíte tlačidlo "vypnúť/znížiť
intenzitu", kontrolka zhasne.
● Obe tlačidlá majú 10 úrovní
● Prepínanie medzi programami: výber zo 6 režimov (A~F)
● Keď je batéria vybitá, odstráňte kryt z priestoru pre batériu a vymeňte ho, potom kryt opäť nasaďte.

5. Ako používať sadu
● Vždy používajte na čistú a suchú pokožku
● Odstráňte ochrannú fóliu z gélových vankúšikov
● Umiestnite zariadenie na požadovanú časť tela (brucho, nohy, ramená
atď.)
!
!

NEZAPÍNAJTE ZARIADENIE PRED JEHO NASADENÍM NA TELO.
NEDOTÝKAJTE SA LEPKAVÝCH POVRCHOV, ABY STE NESKRÁTILI ŽIVOTNOSŤ GÉLOVÝCH VANKÚŠIKOV.

6.

Prvé použitie
● Vyberte prístroj z krabice
● Umiestnite zariadenie na požadovanú časť tela
● Vyberte požadovaný program
● Nastavenie intenzity
● Trvanie programu je 12 minút
● Opakovane stláčajte tlačidlo vypnutia, kým svetlo nezhasne

Prístroj je vhodný na používanie maximálne 12 minút, 2-3 krát denne. Ak ho používate dlhšie, môžete
môžete pociťovať únavu.
Prístroj nepoužívajte 30 minút po jedle; najlepšie je používať ho po osprchovaní na čistú a suchú pokožku
7.

Údržba

● Po použití zariadenie vypnite.
● Na gélové podložky položte ochrannú fóliu, aby zostali lepkavé a čisté.
● Znečistenie vyčistite vlhkou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom.
● Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, teplu, vlhkosti, ohňu,
elektrickému prúdu atď.

● Uchovávajte mimo dosahu detí.
● Nedotýkajte sa zariadenia mokrými rukami.
● Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať, vyberte z ovládača batériu.

8. Výmena batérie
● Otvorte kryt priestoru na batérie
● Správne vložte batériu (všimnite si + a -)
● Opätovná inštalácia krytu
● Zapnite zariadenie a skontrolujte, či funguje

ZHRNUTIE:

1. Otvorte priehradku na batérie

2. Vložte batérie (2xAAA)

3. Pripojenie regulátora k jednotke

4. Odstráňte ochrannú fóliu

5. Pripojenie regulátora k jednotke

6. Nasaďte opasok na ruku/nohu

