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BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

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

• Ne használja a készüléket, ha a tápkábel forró vagy a dugó sérült.

• Tartsa távol víztől és nedvességtől.

• A készülék nem játék, tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.

• Ne mozgassa az elektródákat, és ne engedje, hogy más személy megérintse a készüléket használat
közben.

• Ne tegye az elektródákat a szemhéjra, a homlokra, a mellkasra vagy a szív közelébe.

•  Nem  alkalmas:  várandós  nőknek,  fertőzéstől,  bőrbetegségektől  szenvedőknek,  szívritmus
-szabályozót vagy más elektromos készüléket használó személyeknek stb.

• Indítás vagy kikapcsolás előtt mindig állítsa a készüléket a legalacsonyabb intenzitásra.

• FIGYELMEZTETÉS: A készülék nem helyettesíti az orvosi vagy terápiás ellátást.

TERMÉKLEÍRÁS

1. Fűtő fej

2. Ultrahangos fej

3. Kapcsoló

4. Elektromos masszázs

5. Fűtés

6. Ultrahangos masszázs

7. Elektródák

8.
Pár  elektróda,  amelyek
polaritása azonos

9.
Egy pár elektróda, amelyek
polaritása azonos

10. Intenzitás beállítás

11.
EMS elektromos masszázs
mód kiválasztása

12. Az  ultrahangos  masszázs
intenzitásának
megjelenítése

13.

14. EMS kapcsolat
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HASZNÁLAT – ULTRAHANGOS MASSZÁZS

1. Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz.

2. Indítsa el a készüléket, a piros jelzőfény kigyullad.

3.  Nyomja  meg a  SONIC gombot.  A  készülék  a  legalacsonyabb intenzitással  elindul.  Az
intenzitás  növeléséhez nyomja  meg többször  a  SONIC gombot.  Érzékenyebb területeken
alacsony intenzitást javasolunk.

4. A masszírozott területeken vigye fel a krémet, hogy a bőr ne száradjon ki..

5. Vigyen fel krémet a fejére.

6. Használhatja a készüléket.

FIGYELMEZTETÉS:  Ne  használja  a  készüléket  nyakon,  szemhéjon,  szemen,  ízületeken  vagy
csontokon.
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HASZNÁLAT – EMS
1. Nedves törülközővel tisztítsa meg a szükséges testrészt a zsírtól, krémtől stb.

2. Csatlakoztassa az elektródákat a kábelekhez, majd helyezze a pozitív és negatív elektródákat a
test  különböző  részeire.

3. Állítsa az intenzitást a legalacsonyabb értékre.

4. Csatlakoztassa a kábeleket a készülékhez.

5. Indítsa el a készüléket (piros LED világít).
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6. Válassza ki a masszázs típusát (koppintás, masszázs, dagasztás, karcsúsítás)

7. Nyomja meg az EMS gombot.

8. Állítsa az intenzitást az 5 érték egyikére.

9. A készülék 10 perc működés után automatikusan kikapcsol.

10. Javasoljuk, hogy 10 perctől kezdje, és lehetőleg legfeljebb 30 percre növelje.

11. Ha kész, kapcsolja ki a kiválasztott üzemmódot, és állítsa az intenzitást a legalacsonyabb
értékre.

TIPPEK AZ ELEKTRÓDOK FELHELYEZÉSÉRE

FIGYELMEZTETÉS:  A következő elektródahelyek csak ajánlásként szolgálnak, és nem orvosi vagy
terápiás célokra.

Az akupunktúrás pontokat és a masszázstípusokat az alábbiakban ismertetjük:

Koppintás

Hasfeszítés: 

(20): Shuidao

(6): Shuifen

(18): Guanyuan

(53): Zhishi

Hip tightening:

(54): Huanziao

(62): Chengfu

Masszázs

Derékfeszítés:

(10): Tianshu

(7): Taiyi

(17): Daimai

(47): Shenyu

Dagasztás

Has formázás:

(18): Guanyuan

(48): Dachangyu

(8): Zhongyuan
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Kaparó

Bőr ápolás:

(44): Feiyu

(45): Gangyu

(5): Roumen

Karcsúsítás

Súlycsökkentés:

(42): Dazhui

(52): Yangguan

(8): Zhongyuan

(18): Guanyuan

(22): Juliao

(47): Shenyu

(62): Chengfu

FŰTÉS

A fűtés elindításához indítsa el a készüléket, és nyomja meg az INFRARED gombot. Egy perc múlva a
készülék felmelegszik. Fűtés közben ne nézzen a fejre.

HASZNÁLAT UTÁN

1. Győződjön meg arról, hogy minden üzemmód ki van kapcsolva.

2. Kapcsolja ki a készüléket.

3. Válassza le az elektródákat, és tárolja biztonságosan.

4. Törölje le a masszázsfejet és az elektródákat nedves ruhával.

5. Ne használjon oldószert vagy agresszív tisztítószert a tisztításhoz.

6. Tárolja a készüléket a dobozban.

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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