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BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

• Első használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg ha a későbbiekben szüksége lenne rá.

• Ne merítse vízbe. Tartsa távol a viztől és a hőforrásoktól.

• A szellőzőnek mindig tisztának kell lennie.

• A készülék 1 óránál tovább nem működhet folyamatosan. Javasoljuk, hogy a készüléket 30 perc
üzemidő után hagyja lehűlni.

• Töltés után válassza le a töltőt.

• Csak felnőttek számára alkalmas a készülék.

• Ne használja sérült vagy érzékeny bőrön.

• Használat előtt konzultáljon orvosával.

• Csak 60 másodpercig használja a test minden egyes részén.

•  Csak  puha  testrészeken  alkalmazza  a  készüléket,  ne  használja  csontos  vagy  a  test  egyéb
szilárdabb, izmosabb részén.

• A masszázsnak fájdalommentesnek és kellemesnek kell lennie.

• Használja a célnak legjobban megfelelő masszázsfejet.

• Használat közben foltok keletkezhetnek, gyakran ellenőrizze a masszírozott területet.

• Ha fájdalmat érez, azonnal hagyja abba a masszázst.

• Tartsa távol az ujjakat, a haját és más testrészeit a készülék hátuljától.

• Ne helyezzen semmilyen tárgyat a furatokba.

• Kerülje a pisztoly megrázását és ütését.

• Használat előtt és után ellenőrizze a termék állapotát.

• Ne módosítsa a terméket.

• Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket a töltőben vagy bekapcsolt állapotban.

• Nem alkalmas olyan személyek számára, akik érzékenyek a rezgésekre.

• Tartsa a mozgó alkatrészek részeit, nehogy becsípődjenek.

• Csak eredeti töltőt használjon.

• A készülék 15 perc használat után automatikusan kikapcsol.

• Nem alkalmas csökkent motoros képességekkel, mentális vagy fizikai betegséggel, tapasztalatok és
ismeretek hiányával rendelkező személyek számára. Ezek a személyek csak a biztonságukért
felelős felnőtt felügyelete mellett használhatják a készüléket.
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•  Nem alkalmas: várandós nők,  cukorbetegség, neuropathia,  retina károsodás,  epilepszia,  migrén,
sérv,  spondylolisthesis,  spondylolysis-ben  szenvedők  számára;  peacemaker-rel  rendelkezők,
nemrég műtéttek, orvosi fém implantátumokkal rendelkezők számára sem ajánlott. Mindenképp
konzultáljon orovosával a készülék alkalmazása előtt.

TERMÉKLEÍRÁS

1. Főtest

2. akkumulátor és markolat

3. töltő

4. akkumulátor töltöttségi szint

5. sebesség kijelző

6. elindító/megállító gomb

HASZNÁLAT

Tartsa lenyomva a start / stop gombot 3 másodpercig a készülék bekapcsolásához, az LCD kijelző
bekapcsol.

Nyomja meg a start / stop gombot a sebesség változtatásához, akár 20 szintig.

Tartsa lenyomva a start / stop gombot 3 másodpercig a készülék kikapcsolásához, az LCD kijelző
kikapcsol.
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ÚJRATÖLTÉS

Az akkumulátor teljes feltöltése az első használat előtt akár 6 órát is igénybe vehet.

A töltéshez csatlakoztassa a töltőt a töltőcsatlakozóhoz, és dugja a csatlakozóaljzathoz.

Az akkumulátor kijelzője mutatja az akkumulátor állapotát, ha az érték 20, töltse fel az akkumulátort.

Nem ajánlott hagyni teljesen lemerülni az akkumulátort.

A művelet időtartama a masszázsok intenzitásától és sebességétől függ.

KARBANTARTÁS, TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

Nedves ronggyal tisztítsa meg a készüléket, majd törölja szárazra.

Tároláshoz vagy szállításhoz vegye ki az akkumulátort, és tárolja a készüléket egy dobozban.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi
törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon szabaduljon meg tőle a legközelebbi
gyűjtőhelyen.
Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi
egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi
hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.
Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az arra kijelölt újrahasznosító helyre.
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