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• Az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg ha a későbbiekben 
szüksége lenne rá. Tartson be minden figyelmeztetést és óvintézkedést, hogy elkerülje a termék 
károsodását vagy személyi sérülést. 

• Csak ennek a kézikönyvnek megfelelően használja. A nem megfelelő használat súlyos sérülést vagy 
a termék tönkremenetelét okozhatja. Ne végezzen nem megfelelő módosításokat ezen az övön. 

• Csak eredeti (szállított) tartozékokat és eredeti pótalkatrészeket használjon. 

• Soha ne használja alvás közben. 

• Ne használja folyamatosan 30 percnél tovább. 

• Javasolunk 30 perces használatot, majd kapcsolja ki a power bankot. Tartson rövid szünetet 10-30 
percig. 

• Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól. Ez nem játék. Ez a termék csak felnőtt felhasználók 
számára készült. 

• Egészségügyi szövődményekben szenvedők (bénulás, hőérzékenység stb.) nem használhatják. Ez 
a termék nem alkalmas várandós nők és cukorbetegek számára. 

• Nem alkalmas nehezen alvó vagy bármilyen egészségügyi problémával küzdő személyek számára. 

• Soha ne használja gyúlékony anyagokkal és gázokkal vagy oxigénraktárban. 

• Ne nyomja meg vagy ne üljön rá a termékre. 

• Használat vagy csomagolás közben ne hajtsa össze vagy csavarja meg. 

• Az áramütés elkerülése érdekében soha ne használjon tűt vagy más fém alkatrészt. 

• Soha ne húzza ki hirtelen a kábelt a konnektorból. Rendszeresen ellenőrizze, hogy nem sérült-e 
vagy kopott-e. Soha ne használjon sérült vagy kopott terméket. 

• A termék használatának megkezdése előtt konzultáljon orvosával. Ha a használat során 
egészségügyi szövődményeket vagy szédülést észlel, azonnal hagyja abba a termék használatát. 

• Ez a termék nem alkalmas akut sérülésben, vérzésben vagy ödémában szenvedők számára. 

• Soha ne üljön, ne feküdjön rá, és ne nyomja meg erősen ezt a terméket. 

• Soha ne használjon szigetelőanyagot a fűtőszalag lefedésére használat közben. 

• Az égési sérülések elkerülése érdekében rendszeresen ellenőrizze bőrét. 

• Csak megfelelő áramforrást használjon. Egy másik áramforrás elégtelen lehet a tápellátás 
különbsége miatt. 

• Ez a termék nem rendelkezik terápiás minősítéssel, és használata nem helyettesíti a professzionális 
orvosi ellátást. 

FUNKCIÓ 

A fűtés és a vibráció együtt vagy külön is használható. 

4-5 óra üzemidő (intenzitástól és futási funkcióktól függően) 

3 fűtési mód: piros, magas (65°C – 75°C) 
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fehér, közepes (55°C – 65°C) 

kék, alacsony (40°C – 60°C) 

3 rezgésmód: piros (állandó rezgés) 

fehér és kék (különböző frekvenciájú pulzáló rezgések) 

ELŐKÉSZÜLET 

  

Csatlakoztassa a tápkábelt a derékövhöz Csatlakoztassa a tápkábelt a tápegységhez 

  

Amikor az öv be van kapcsolva, a gombok 
világítanak. 

Helyezze a power bankot a zsebébe 
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Rögzítse a derékövet a tépőzárral Ha szükséges, használhat hűtőpárnát 
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HASZNÁLAT 

Nyomja meg a gombot a funkció megváltoztatásához, minden funkciót a gomb különböző jelzőfénye 
jelez. A funkciót a gomb nyomva tartásával kapcsolhatja be/ki. 

 

Fűtés Vibráció 

 
Kék (alacsony) – 45 °C 

 
Kék – pulzáló vibráció, alacsony frekvencia 

 
Fehér (közepes) – 50 °C 

 
Fehér – pulzáló rezgések, közepes frekvenciájú 

 
Piros (magas) – 55 °C 

 
Piros – állandó rezgés 

POWER BANK  

2 db USB 3.0 portot tartalmaz. 

A power bank töltése micro-USB-n keresztül. 

A kijelzők a power bank töltöttségi állapotát mutatják: 4 jelző (teljesen feltöltve), 1 jelző (feltöltés). 

Használja az oldalsó gombot a powerbank be- és kikapcsolásához: Nyomja meg egyszer az 
indításhoz / kétszer nyomja meg a kikapcsoláshoz 

Töltse fel a tápegységet a mellékelt adapterrel. 
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KARBANTARTÁS 

Kézzel mosható 

Ne fehérítse 

Ne vasalja 

Lógatva szárítsa 

Ne tisztítsa szárazon 

Ne csavarja ki 

 

ANYAG 

70% neoprén 

25% nylon 

5% spandex 

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. 

 

 


