EMS STIMULATOR PENTRU MUȘCHII FESIERI

MANUAL DE UTILIZARE
Folosind stimulatorul doar câteva minute zilnic, fesele dvs. vor fi mai tonifiate. Rezultatele
apar deja după două săptămâni de utilizare!
Înainte de prima utilizare citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și păstrați-le pentru
consultare ulterioară.
SETUL CONȚINE
1x unitate de control
1x electrod
1x instrucțiuni de utilizare
1x garanție de un an

SPECIFICAȚII TEHNICE
tensiune
mod de utilizare
frecvență
deconectare în mod
automat
ieșire
indicator
dimensiunile unității de
control
dimensiune electrod

baterie alcalină 1.5V AAAx2EA
A-F (6 moduri)
1~100 Hz
12 minute (în funcție de timpul
setat)
Max. 9.8 mA
4 led-uri
77x60x22 mm
250x199 mm

CARACTERISTICILE APARATULUI

Terapie cu frecvență joasă
Frecvența joasă este o terapie specială cu un ritm regulat sau cu întreruperi. Puterea și viteza
corespunzătoare au un efect pozitiv asupra corpului. Frecvența joasă are un efect delicat, de
masaj.
Dispozitivul dispune de 6 programe de funcționare, programul se oprește în mod automat după
12 minute de funcționare.

Când se utilizează EMS (stimularea electrică a mușchilor)?
-

tonifierea mușchilor
în scopuri de reabilitare
preîntâmpinarea contracției musculare
stimularea circulației sangvine
relaxarea mușchilor
în scopuri cosmetice pentru stimularea mușchilor

UTILIZAREA UNITĂȚII DE CONTROL
Respectați următorii pași la prima utilizare:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Scoateți capacul de pe unitatea de control.
Inserați două baterii de tip AAA.
Fixați electrodul de unitatea de control.
Dezlipiți folia de protecție.
Lipiți electrozii pe coapse.
Apăsați butonul de pornire.
Apăsați butonul de schimbare a programelor și alegeți programul dorit.
Apăsați butonul de pornire pentru amplificarea intensității SAU butonul de oprire pentru
reducerea intensității.

ON/INC: buton pentru pornire/amplificarea intensității
OFF/DEC: buton pentru oprire/reducerea intensității
PROGRAM: schimbarea programului

Indicatoare a modului de funcționare:
-

-

mode A: începător
mode B: intermediar
mode C: avansat
mode D: pro
mode E: putere
mode F: rezistență

Apăsând butonul de pornire/amplificare a intensității, led-ul luminează mai puternic.
Apăsând butonul de oprire/reducere a intensității, led-ul luminează mai slab.
Atât butonul de pornire, cât și butonul de oprire au câte 10 nivele de intensitate.
Butonul de schimbare a programelor: 6 programe diferite (A~F)

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ
-

-

citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare
păstrați instrucțiunile în siguranță
înainte de utilizare cereți sfatul medicului sau a fizioterapeutului
stimulatorul EMS pentru mușchii fesieri este conceput pentru adulții sănătoși
se recomandă utilizarea o dată pe zi
se deconectează în mod automat după 5 secunde de la încetarea utilizării, dacă electrozii
nu sunt lipiți de corp
NU folosiți pe următoarele părți ale corpului: piept, umeri, ochi, gură, zona intimă,
coloana vertebrală, pe pielea iritată sau rănită
nu se permite utilizarea aparatului de către copiii care nu înțeleg instrucțiunile de
utilizare, în caz contrar utilizarea aparatului poate duce la traume sau probleme cu
pielea/corpul
nu lăsați bateria din litiu la îndămâna copiilor
evitați lovirea produsului deoarece îl puteți deteriora; utilizarea produsului deteriorat
poate duce la accidentare sau leziuni la nivelul corpului
electrozii nu trebuie să vină în contact cu fierul deoarece ar putea provoca un șoc electric
nu-l folosiți împreună cu alte produse electronice sau cosmetice deoarece poate provoca
efecte nedorite
nu băgați produsul în cuptorul cu microunde, feriți-l de foc
este interzisă folosirea de către copii sau animale
produsul nu este o jucărie pentru bebeluși sau animale
nu turnați apă pe produs
nu folosiți produsul în timp ce vă antrenați sau când conduceți automobilul
nu folosiți produsul în camera de baie sau în încăperile cu temperaturi ridicate

Regulamentul privind gestionarea deșeurilor

Simbolul unei pubele de gunoi tăiate de pe produs sau pe ambalajul acestuia indică că
acest produs nu este considerat gunoi menajer în întreaga UE. Dacă veți arunca
produsul conform regulamentelor veți preîntâmpina posibilele urmări negative asupra
mediului sau a sănătății omului, din cauza mânuirii necorespunzătoare a produsului.
Reciclarea materialelor ajută la ocrotirea mediului și a surselor naturale. Pentru
informații detaliate privind reciclarea acestui produs luați legătura cu organele
competente, cu cel mai apropiat centru de gestionare a deșeurilor sau cu magazinul de
unde ați cumpărat produsul.

Declarația producătorului privind corespunderea produsului cu cerințele directivelor
CE valide.

