KOMPLET {SIX PACK}
1.

Jak działa urządzenie?

Komplet {Six Pack} wykorzystuje prąd o niskim natężeniu, aby wywołać skurcze mięśni i zapewnia delikatny
masaż lub efekt wzmocnienia mięśni:
●

Rozluźnienie spiętych mięśni ramion, pleców i talii

●

Poprawienie napięcia mięśni

●

Masaż

2.

Specyfikacje:

Napięcie:
Tryby pracy:
Częstotliwość:
Czas trwania programu:
Prąd wyjściowy:
Wymiary:
Waga:

3.

Bateria alkaliczna 1,5 V AAAx2EA
A-F (6 trybów)
1 ~ 100 Hz
12 minut
Maks. 9,8 mA
21x10x2,3 cm
57,4 g

Cechy produktu:

3.1. Terapia niskoczęstotliwościowa
Przy użyciu energii elektrycznej urządzenie wytwarza impuls o niskiej częstotliwości, który ma pozytywny wpływ
na organizm. Można ustawić intensywność według własnych upodobań. Niska częstotliwość oddziałuje na
organizm delikatnie, podobnie jak masaż.
3.2. Wybór z 6 programów
3.2.1.

Wystarczy wybrać jeden z 6 trybów pracy

3.2.2.

Program wyłącza się automatycznie po 12 minutach

4.

Sposób użycia

ON/INC: włączanie / zwiększanie intensywności
OFF/DEC: wyłączanie / zmniejszanie intensywności

PROGRAM: przełączanie między programami
Wskaźniki trybu pracy:

Po naciśnięciu przycisku „włączanie / zwiększanie intensywności” wskaźnik zaświeci silniej i odwrotnie, po
naciśnięciu przycisku „wyłączanie / zmniejszanie intensywności” wskaźnik przygaśnie.
●

Oba przyciski mają 10 poziomów

●

Przełączanie między programami: należy wybrać spośród 6 trybów (A ~ F)

●

Po wyczerpaniu baterii należy zdjąć pokrywę z komory baterii i wymienić baterię, a następnie
ponownie założyć pokrywę.

5.

Sposób użycia kompletu {Six pack}

●

Zawsze używać na czystej i suchej skórze

●

Usunąć folię ochronną z nakładek żelowych

●

Umieścić urządzenie na wybranej części ciała (brzuch, nogi, ramiona itp.)

! NIE WŁĄCZAĆ URZĄDZENIA PRZED UMIESZCZENIEM GO NA CIELE.
! NIE NALEŻY DOTYKAĆ PRZYKLEJANYCH POWIERZCHNI, ABY ZAPOBIEC ZUŻYWANIU SIĘ NAKŁADEK ŻELOWYCH.

6. Pierwsze użycie
●

Wyjąć urządzenie z pudełka

●

Umieścić urządzenie na wybranej części ciała

●

Wybrać żądany program

●

Dostosować intensywność

●

Czas trwania programu wynosi 12 minut

●

Kilkakrotnie nacisnąć przycisk wyłączania, aż wskaźnik zgaśnie

Najlepiej używać urządzenia do 12 minut na raz, 2-3 razy dziennie. W przypadku dłuższego korzystania
użytkownik może czuć się zmęczony.
Unikać korzystania z urządzenia 30 minut po posiłku; najlepiej używać urządzenia po kąpieli na czystej i suchej
skórze
7.

Konserwacja

●

Wyłączyć urządzenie po użyciu.

●

Umieścić folię ochronną na nakładkach żelowych, aby zachowały swoją lepkość i pozostały czyste.

●

Wyczyścić wszelkie zabrudzenia przy użyciu wilgotnej szmatki i delikatnego środka czyszczącego.

●

Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ciepła, wilgoci, ognia,
elektryczności itp.

●

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

●

Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami.

●

Jeśli nie korzysta się z urządzenia przez dłuższy czas, należy wyjąć baterię z kontrolera.

8.

Wymiana baterii

●

Otworzyć pokrywę komory baterii

●

Poprawnie włożyć baterię (zwrócić uwagę na + i -)

●

Ponownie założyć pokrywę

●

Włączyć urządzenie i sprawdzić, czy działa

PODSUMOWANIE:

1.

Otworzyć komorę baterii

2.

Włożyć baterie (2xAAA)

3.

Podłączyć kontroler do jednostki

4.

Zdjąć folię ochronną

5.

Podłączyć kontroler do jednostki

6.

Umieścić opaskę na ramieniu/nodze

