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BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

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

• A jobb élmény érdekében állítsa be a hevedert megfelelő feszességre.

•  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 orvosához.

• Ne használja folyamatosan egy helyen 2 óránál tovább.

• Ne használja a készüléket, ha nyomásérzékeny.

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

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

• Ne módosítsa vagy javítsa saját maga a készüléket.

• Tárolja száraz és jól szellőző helyen.

• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.

• 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.

• Tartsa távol éles tárgyaktól és élektől.

• Ne használja egy órával étkezés után.

• FIGYELMEZTETÉS: A készülék nem alkalmas az alábbiakban szenvedőknek: érzékeny bőr, magas
vagy  alacsony  vérnyomás,  agyi  érbetegség,  daganatok,  vérzési  rendellenességek,  deréktáji
károsodás, gyulladás vagy egyéb betegségek. Használat előtt mindig forduljon orvoshoz.

• FIGYELMEZTETÉS: Az öv nem alkalmas várandós nők számára.

HASZNÁLAT

Győződjön meg arról, hogy megfelelő méretúű az
öv.
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A tépőzárnak az elülső oldalon kell lennie.

Az övet a csípő és a bordák közé kell helyezni.

Győződjön meg arról, hogy a szelep zárva van.
Ha  nem,  fordítsa  el  az  óramutató  járásával
megegyező irányba.

Csatlakoztassa  a  tömlőt  a  pumpához.  Hagyja
abba az öv felfújását, amint a nyomás elegendő.

Az  öv  eltávolításához  engedje  ki  a  levegőt  a
szelep  óramutató  járásával  ellentétes  irányú
elforgatásával vagy egy szerszám segítségével.

FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt eltávolítaná az övet, le kell engednie.
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TERMÉK LEÍRÁS

1. Sapkák 6. Szellőző lyukak

2. Pamut 7. Kézi pumpa nyomásmérővel

3. PU bőr 8. Csere tépőzár

4. Levegő kiengedés 9. Nyomásoldó szerszám

5. Levegőtömlő
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KARBANTARTÁS

• Tárolja az övet tiszta, árnyékos és száraz helyen.

• Ne mossa az övet, csak nedves ruhával tisztítsa meg.

• Tartsa távol a közvetlen napfénytől.

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.
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