МАСАЖОР ЗА ВРАТ

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
Масажорът за врат работи с помощта на електромагнитни вълни, които
достигат дълбоко в мускулната тъкан. Чрез стимулиране на акупунктурните
точки, той облекчава болката, стимулира циркулацията и е особено ефективен
за облекчаване на симптомите на цервикална спондилоза (болка в шийния
отдел на гръбначния стълб).
Използва се и срещу главоболие и виене на свят.
U-образният масажор се адаптира към врата, но може да се използва и за
други части на тялото.
Преди първата употреба внимателно прочетете приложените инструкции за
употреба и ги запазете за бъдеща употреба.
ПАКЕТЪТ СЪДЪРЖА
1x Масажор за врат
1x USB кабел
2x електрода
1x годишна гаранция
УПОТРЕБА

Можете да избирате от три различни режима на работа и сила, която е
най-подходяща за вас.

Поставете електродитe на гърба си, което допълнително ще стимулира
циркулацията и ще отпусне мускулите на гърба.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
Преди употреба заредете устройството с предоставения кабел минимум 2 часа.
Използвайте адаптор на телефон или включете USB кабела в компютър. За да
използвате устройството, превключете бутона ON / OFF, след което натиснете
червения бутон ON, за да започнете терапията.
Последователно натиснете бутона MODE, за да изберете вид терапия, а след
това HIGH бутона за увеличаване на интензивността и бутона LOW за
намаляване.
Можете също да използвате приложените електроди, които включвате във
входа SOCKET на устройството. Поради естеството на терапията,
позиционирането на електродите/устройството е много важно.
Устройството трябва да е в добър контакт с кожата. Ако имате проблеми,
овлажнете кожата си с мокра кърпа.
Масажорът има две части. Частта върху врата действа акупунктурно (ако е
прекалено силно за вас използвайте минималната интензивност). Частта за
гърба (електродите) масажира физически - свива и разтяга мускулите.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- материал: силикон + неръждаема стомана + магнити
- мощност: 3V 30mA
- батерия: вградена батерия
- импулсна честота: 0Hz ~ 1000Hz
- размер: 18x11.5см
- тегло: 174гр
- цвят: бял
Устройството може да се използва само за 20 минути на ден!

Това не е медицински продукт! Ако имате някакви физически
наранявания и/или здравословни проблеми, моля, консултирайте се
с лекар преди употреба!

