Електростимулатор за стягане и оформяне на мускулите EMS
Hips Trainer

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Само с няколко минути на ден, задните ви части ще добият перфектната форма.
Резултатите ще са видими след две седмици употреба!
Прочетете внимателно листовката преди да използвате продукта и я съхранявайте за
бъдеща употреба.
ОПАКОВКАТА СЪДЪРЖА
1x Електростимулатор за стягане и оформяне на мускулите EMS
1x Хип пад
1x Ръководство за потребителя
2x батерията AAA
1x годишна гаранция

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Напрежение
метод на приложение
Честота
автоматично изключване
Изход
Индикатор

алкална батерия 1.5V AAAx2EA
A-F (6mode)
1~100 Hz
12 минути
Max. 9.8 mA
4 LED светлини

Размер на
дистанционното
Размер на хип пад

77x60x22 mm
250x199 mm

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДЕЙСТВИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО
Нискочестотна терапия:
Ниската честота е специална терапия с редовен ритъм или спиране. Адекватната
мощност и скорост имат благоприятен ефект върху тялото. Ниската честота има лек
ефект и действа като масаж.
Устройството съдържа 6 операционни програми и програмата се изключва автоматично
след 12 минути работа.
За какво се използва EMS (електромускулнастимулация)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

мускулна укрепване
за целите на рехабилитацията
предотвратяване на контракция на мускулите
насърчаване на кръвообращението
мускулна релаксация
козметични цели

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
Когато използвате дистанционното управление за първи път, изпълнете следните
стъпки:
1. Отстранете капачката от дистанционното.
2. Поставете правилно две батерии AAA.
3. Поставете дистанционното върху хип пада.
4. Отлепете защитния филм.
5. Поставете устройството на хълбоците си
6. Натиснете бутона за включване.
7. Натиснете бутона за превключване между програмите и изберете желаната.
8. Натиснете бутона за включване, за да увеличите интензивността или бутона
за изключване, за да намалите интензивността.
9. Отпуснете се и се наслаждавайте.

ON / INC: Бутон за включване и увеличаване на мощността/интензитета
OFF/DEC: Бутон за изключване и намаляване на мощността/интензитета
PROGRAM: Превключване между програми
Индикатори за режим на работа:
режим A: първоначален
режим B: междинен
Режим C: напреднали
режим D: професионалисти
Режим E: мощ
Мода Е: издържливост

-

Когато
натиснете
бутона
за
включване
и
увеличаване
мощността/интензитета индикаторът светва по-интензивно.
Когато
натиснете
бутона
за
изключване
и
намаляване
мощността/интензитета, светлината не светва толкова интензивно.
И двата бутона имат 10 нива на интензивност.
Бутон за превключване на програми: Избор от 6 програми (A ~ F)

на
на

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
- Прочетете внимателно инструкциите преди употреба
- Пазете инструкциите на сигурно място
- Консултирайте се с Вашия лекар или физиотерапевт преди употреба
- EMS стимулаторът е направен за възрастни в добро здраве
- Препоръчва се да се използва 1x на ден
- Изключва се автоматично 5 секунди след края на употребата, ако електродите не
са прикрепени към тялото
- НЕ използвайте върху следните части на тялото: гърди, рамене, очи, уста,
интимни части, гръбначен стълб, части с наранявания / рани
- Деца, които не разбират инструкциите, не трябва да използват продукта, в
противен случай могат да възникнат инциденти или проблеми с кожата / тялото
- Пазете литиевата батерия на място, недостъпно за деца
- Избягвайте удряне и блъскане на продукта, тъй като той може да бъде повреден.
Използването на повреден продукт може да доведе до инциденти или наранявания
на тялото
- Електродите не трябва да влизат в контакт с желязо, тъй като това може да
причини токов удар
- Не използвайте с други електронни или козметични продукти, тъй като това може да
причини дискомфорт или странични ефекти.
- Не поставяйте продукта в микровълнова фурна или близо до огън
- Не използвайте върху деца или животни
- Продуктът не е играчка за бебета или животни
- Не изливайте течност върху продукта
- Не използвайте продукта, докато тренирате или шофирате
- Не използвайте продукта в бани или стаи с високи температури

