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BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

• Az első használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg, ha később szüksége lenne rá.

• A jobb eredmény érdekében használat előtt törölje le az elektródákat nedves törülközővel.

• Ne merítse vízbe a készüléket, mert nem vízálló.

•  Ha  módosítani  szeretné  a  készülék  helyzetét,  először  kapcsolja  ki.  Soha  ne  mozgassa  vagy
helyezze át a készüléket működés közben.

• A készülék nem játék. Nem gyermekek számára készült.

• Ha rosszul érzi magát, hagyja abba a készülék használatát, és forduljon kezelőorvosához.

• Ha a készüléket hosszabb ideig tárolja, töltse fel legalább havonta egyszer.

• Használat közben távolítson el minden ékszert és fémtárgyat a készülék közeléből. Az elektródák
fémeszközökkel való érintkezéskor rövidzárlatot vagy áramütést okozhatnak.

• Ne használja folyamatosan ugyanazon a helyen 30 percnél tovább.

• Ne használja a készüléket, ha érzékeny a hőre.

• Ne használja a készüléket magas hőmérsékletű vagy páratartalmú helyen.

• Ne használja a készüléket, ha bármilyen bőrbetegsége vagy sérülése van.

• Ne használja a készüléket, ha elektromos orvosi berendezést, például pacemakert stb. használ.

•  Ne  használja  más,  elektromágneses  vagy  nagyfrekvenciás  hullámokat  kibocsátó  eszközök
közelében.

• Ne módosítsa vagy javítsa meg saját maga a készüléket.

• Tárolja száraz és jól szellőző helyen.

• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.

• A készülék 15 perc használat után automatikusan kikapcsol.

• A készülék nem helyettesíti az orvosi vagy terápiás ellátást.

•  A  készülék  kizárólag  otthoni  használatra  készült,  kereskedelmi  vagy  gyógyászati  célokra  nem
alkalmas.

• A termék 16 éven aluliak számára nem alkalmas.

•  FIGYELMEZTETÉS:  A készülék nem alkalmas a következő betegségekben szenvedők számára:
érzékeny  bőr,  magas  vagy  alacsony  vérnyomás,  agyi  érbetegség,  daganatok,  vérzési
rendellenességek,  gyulladások  vagy  egyéb  betegségek.  Használat  előtt  mindig  konzultáljon
kezelő orvosával. 
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TERMÉK LEÍRÁS

1. Masszázs készülék

2. Kijelző

3. Intenzitás csökkentő gomb

4. Bekapcsológomb / mód

5. Fény

6. Intenzitás növelő gomb

KIJELZŐ

1. Akkumulátor

2. Piros fény

3. Fűtés

4. Pulzáló masszázs

5. Intenzitás

6. Vibrációs masszázs

7. Légmasszázs
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CSOMAG TARTALMA

Masszázs készülék Elektródák USB töltő kábel Használati útmutató

HASZNÁLAT

1. Helyezze a masszírozót a térdére (a kijelző felfelé nézzen)

2. Tartsa lenyomva a bekapcsoló/mód gombot az eszköz elindításához. Nyomja meg a bekapcsoló /
mód gombot a mód váltásához.

3. Az intenzitás tetszőleges módba (14 fokozat) állítható a + és - gombok megnyomásával.

4. A készülék 15 percnyi működés után automatikusan kikapcsol.

5. Ha a jelzőfény pirosan kezd villogni, az akkumulátor lemerült, töltse fel.

6. Ne használja a készüléket töltés közben.

Ha elektródákat szeretne használni, csatlakoztassa az elektródákat a porthoz, és helyezze a kívánt
helyre.

MÓDOK

Piros fény
Vibrációs
masszázs

Fűtés
Pulzáló

masszázs
Légmasszázs

Mód 1 * * * * *

Mód 2 * * * *

Mód 3 * * * *

Mód 4 * * * *

Mód 5 * * *

Mód 6 * *

Mód 7 *

Mód 8 *

TÖLTÉS

• Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, a jelzőfény pirosan villog.

• Csatlakoztassa a töltőt a porthoz.

• Töltés közben a jelzőfény pirosan villog, a jelzőfény kéken világít, ha az akkumulátor töltődik.

• Ne használja a készüléket töltés közben.
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KARBANTARTÁS

• Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket.

• Tisztítsa meg a készüléket a szennyeződésektől száraz, puha ruhával.

TÁROLÁS

•Tartsa távol gyermekektől.

• Napfénytől, magas hőmérséklettől és párás helytől távol tartandó.

• Tárolja száraz és jól szellőző helyen.

SPECIFIKÁCIÓ

Modell HZ-KNEE-2

Anyag ABS + PMMA

Tömeg 745 g

Bemenet 5V 1A

Teljesítmény 4W

Működési idő 15 min

Üzemi hőmérséklet 45°C – 60°C (±5 °C)

Környezeti hőmérséklet 5 °C – 40 °C

páratartalom <80%

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Hiba Ok Megoldás

Nem lehet bekapcsolni Az akkumulátor lemerült Töltse fel a készüléket

Túl alacsony a légnyomás vagy a
vibráció

Az akkumulátor lemerült Töltse fel a készüléket

Nem lehet tölteni Ellenőrizze a kábelt Próbáljon ki új kábelt

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután  a  termék  élettartama  lejárt,  vagy  ha  a  lehetséges  javítás  nem gazdaságos,  a  helyi
törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el 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 újrahasznosítási helyre.

6


	BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
	• Az első használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg, ha később szüksége lenne rá.
	• A jobb eredmény érdekében használat előtt törölje le az elektródákat nedves törülközővel.
	• Ne merítse vízbe a készüléket, mert nem vízálló.
	• Ha módosítani szeretné a készülék helyzetét, először kapcsolja ki. Soha ne mozgassa vagy helyezze át a készüléket működés közben.
	• A készülék nem játék. Nem gyermekek számára készült.
	• Ha rosszul érzi magát, hagyja abba a készülék használatát, és forduljon kezelőorvosához.
	• Ha a készüléket hosszabb ideig tárolja, töltse fel legalább havonta egyszer.
	• Használat közben távolítson el minden ékszert és fémtárgyat a készülék közeléből. Az elektródák fémeszközökkel való érintkezéskor rövidzárlatot vagy áramütést okozhatnak.
	• Ne használja folyamatosan ugyanazon a helyen 30 percnél tovább.
	• Ne használja a készüléket, ha érzékeny a hőre.
	• Ne használja a készüléket magas hőmérsékletű vagy páratartalmú helyen.
	• Ne használja a készüléket, ha bármilyen bőrbetegsége vagy sérülése van.
	• Ne használja a készüléket, ha elektromos orvosi berendezést, például pacemakert stb. használ.
	• Ne használja más, elektromágneses vagy nagyfrekvenciás hullámokat kibocsátó eszközök közelében.
	• Ne módosítsa vagy javítsa meg saját maga a készüléket.
	• Tárolja száraz és jól szellőző helyen.
	• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
	• A készülék 15 perc használat után automatikusan kikapcsol.
	• A készülék nem helyettesíti az orvosi vagy terápiás ellátást.
	• A készülék kizárólag otthoni használatra készült, kereskedelmi vagy gyógyászati célokra nem alkalmas.
	• A termék 16 éven aluliak számára nem alkalmas.
	• FIGYELMEZTETÉS: A készülék nem alkalmas a következő betegségekben szenvedők számára: érzékeny bőr, magas vagy alacsony vérnyomás, agyi érbetegség, daganatok, vérzési rendellenességek, gyulladások vagy egyéb betegségek. Használat előtt mindig konzultáljon kezelő orvosával.
	TERMÉK LEÍRÁS
	KIJELZŐ

	CSOMAG TARTALMA
	HASZNÁLAT
	1. Helyezze a masszírozót a térdére (a kijelző felfelé nézzen)
	2. Tartsa lenyomva a bekapcsoló/mód gombot az eszköz elindításához. Nyomja meg a bekapcsoló / mód gombot a mód váltásához.
	3. Az intenzitás tetszőleges módba (14 fokozat) állítható a + és - gombok megnyomásával.
	4. A készülék 15 percnyi működés után automatikusan kikapcsol.
	5. Ha a jelzőfény pirosan kezd villogni, az akkumulátor lemerült, töltse fel.
	6. Ne használja a készüléket töltés közben.
	Ha elektródákat szeretne használni, csatlakoztassa az elektródákat a porthoz, és helyezze a kívánt helyre.
	MÓDOK
	TÖLTÉS

	• Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, a jelzőfény pirosan villog.
	• Csatlakoztassa a töltőt a porthoz.
	• Töltés közben a jelzőfény pirosan villog, a jelzőfény kéken világít, ha az akkumulátor töltődik.
	• Ne használja a készüléket töltés közben.
	KARBANTARTÁS
	• Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket.
	• Tisztítsa meg a készüléket a szennyeződésektől száraz, puha ruhával.
	TÁROLÁS
	•Tartsa távol gyermekektől.
	• Napfénytől, magas hőmérséklettől és párás helytől távol tartandó.
	• Tárolja száraz és jól szellőző helyen.
	SPECIFIKÁCIÓ
	GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
	KÖRNYEZETVÉDELEM

