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Használati utasítás

Töltés
•
•
•
•
•
•
•

Teljesen töltse fel az akkumulátort akár hat órán keresztül az első használat előtt
A töltéshez csatlakoztassa a mellékelt DC adapter végét az akkumulátor töltőportjához, és
dugja be a váltakozó áramú oldali kábelt a fali aljzatba
Az akkumulátoron lévő LED sáv pulzál, hogy megmutassa az akkumulátor töltöttségi szintjét és
jelezze az aktív töltést
A teljes töltést akkor éri el, amikor a LED folyamatosan világít
Az akkumulátor bármikor és bármikor feltölthető
Nem ajánlott teljesen lemeríteni az akkumulátort a piros LED szintig
Az átlagos használati idő 2 óra, a sebességtől és a használat közben alkalmazott nyomástól
függően

Üzemeltetés
•
•

•
•

Bekapcsoláshoz az akkumulátor alján található főkapcsolót ON helyzetbe, kikapcsoláshoz a
főkapcsolót OFF helyzetbe állítsa
Ha a főkapcsoló be van kapcsolva (ON), nyomja meg egyszer a bekapcsológombot (LED PANEL),
a készülék elindításához. Frekvencia növeléshez a plusz gombot, csökkentéshez a mínusz
gombot használja. Nyomja meg újból a bekapcsológombot a leállításhoz.
Masszázsfejet csavaró mozdulattal helyezze be vagy távolítsa el a gép foglalatából
Masszírozza a kívánt testrészt a kívánt sebességgel, szükség szerint nyomást gyakorolva

Karbantartás, takarítás
•
•

A készülék tisztításához enyhén nedves törülközőt használjon, és puha ruhával törölje szárazra
Tároláshoz vagy utazáshoz a mellékelt hordtáskát használja
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Felelősség kizárása
Figyelmeztetés és óvatosság
•
•
•
•
•
•

Ne merítse vízbe. Tartsa távol folyadékoktól vagy hőforrásoktól. Tartsa a szellőzőnyílásokat por
és törmelék mentes
Ne távolítsa el a csavarokat, és ne próbálja szétszerelni
Ne működjön folyamatosan egy óránál tovább. Hagyja az eszközt 30 percig pihenni, mielőtt
újra használná
Töltés után vagy használat előtt húzza ki a töltőt az eszköz akkumulátorából
Csak felnőttek számára. Ne használja sérülésen
A termék használata előtt konzultáljon orvosával

Biztonsági utasítások
Veszély: az áramütés, a tűz és a személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében ezt a
terméket az alábbi utasításoknak megfelelően kell használni

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Csak felnőttek számára
Csak száraz, tiszta testfelületen használja, enyhén nyomja és mozgassa a készüléket,
régiónként kb. 60 másodpercig
A masszázst csak a test lágyrészére használja, fájdalom és kellemetlenség okozása nélkül. Ne
használja a fején, a test bármely kemény vagy csontos részén
Tartsa távol az ujjait vagy bármely más testrészét az applikátor tengelyétől és hátuljától, mert
megcsíphet
Ne helyezzen semmilyen tárgyat a masszázspisztoly szellőzőnyílásaiba
Ne merítse vízbe, és ne engedje, hogy a víz bejusson a masszázspisztoly szellőzőnyílásaiba
Csak a mellékelt DC masszázspisztoly töltővel töltse fel
Minden használat előtt gondosan vizsgálja meg az eszközt és az akkumulátort
Semmilyen módon ne manipulálja vagy változtassa meg a masszázspisztolyt
Soha ne hagyja felügyelet nélkül működni vagy tölteni a masszázspisztolyt

NYILATKOZAT
Kérjük, ne használja a masszázspisztolyt vagy bármilyen rezgőeszközt anélkül, hogy előzetesen
megkapná orvosa jóváhagyását, ha az alábbiak bármelyike érvényes
Terhességi cukorbetegség, olyan szövődményekkel, mint neuropathia vagy retina károsodása, a pacemakers, a közelmúltbeli műtét epilepsziája vagy migrén, herniated discs, spondylolisthesis, spondylolysis vagy spondylosis, a közelmúltban végzett ízületi pótlások vagy spirálok, fém csapok vagy lemezek
vagy bármilyen aggály a fizikai egészségi állapotban lévő egyéneket és gyermekeket felnőtt kíséretében
kell felügyelni, ha bármilyen vibrációs eszközt használnak. Ezek az ellenjavallatok nem azt jelentik, hogy
nem használhat rezgő vagy edző eszközt, de azt javasoljuk, hogy először forduljon orvoshoz
Folyamatos kutatások folynak a rezgés gyakorlásának hatásairól az egyes orvosi rendellenességek
esetén. Ez valószínűleg az ellenjavallatok felsorolásának lerövidítését eredményezi, amint azt a fentiek
mutatják. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a rezgésgyakorlás integrálása a kezelési tervbe
számos esetben tanácsos. Ezt orvos szakorvos vagy gyógytornász tanácsára kell elvégezni
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Garancia
Ha a vásárlástól számított egy éven belül ez a termék anyaghiba vagy gyártási hibája miatt
meghibásodik, akkor a terméket vagy a szükséges alkatrészeket ingyenesen megjavítja vagy kicseréli.
Ez a garancia kizárja
•
•
•
•

Baleset, visszaélés, helytelen kezelés vagy szállítás okozta kár
Jogosulatlan javításnak alávetett termék
Nem az utasításoknak megfelelően használta a terméket
A termék költségét meghaladó kár

A kiszállított termék romlása a rendellenes tárolás és / vagy az ügyfél telephelyén fennálló
körülmények megőrzése következtében
A dátummal ellátott vásárlási igazolás elmulasztása

Fejek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kis izomterületek
Lapocka körüli izomterületek
A gerinc körüli izmok
Egész test
Lágyrészekre
Ízületek része

