APARAT DE MASAJ PENTRU GÂT

MANUAL DE UTILIZARE
Aparatul de masaj pentru gât funcționează cu ajutorul undelor electromagnetice care pătrund
adânc în țesutul muscular. Prin stimularea punctelor de acupunctură, ameliorează durerea,
stimulează circulația sângelui și este deosebit de eficient pentru ameliorarea simptomelor
spondilozei cervicale (durere la nivelul coloanei cervicale). De asemenea, este utilizat
împotriva durerilor de cap și a amețelilor.
Masajul în formă de U se adaptează la gât și poate fi folosit și pentru alte părți ale corpului.
Înainte de prima utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare anexate și salvați-le pentru
folosiri viitoare.

PACHETUL CONȚINE
1x Aparat de masaj pentru gât
1x Cablu USB
2x electrozi
1x 1 an garanție
UTILIZARE

Puteți alege între trei moduri diferite de funcționare și intensitatea pe care o doriți.
Punând electrozii din dotare pe spate, stimulați și mai mult circulația și relaxați mușchii
spatelui.

INSTRUCȚIUNI
Încărcați dispozitivul cu cablul furnizat înainte de utilizare. Pentru a utiliza dispozitivul,
porniți comutatorul ON / OFF, apoi apăsați butonul roșu ON pentru a începe terapia.
Apăsați butonul MODE pentru a selecta diferite terapii, butonul HIGH pentru a crește
intensitatea și butonul LOW pentru a o scădea.
De asemenea, puteți utiliza plasturii furnizați pe care îi conectați la intrarea SOCKET de pe
dispozitiv. Datorită naturii terapiei, locația plăcuțelor este foarte importantă.
Electrozii trebuie să adere perfect pe pielea dvs. Daca întâmpinați dificultăți, umeziți pielea cu
un prosop umed.
Aparatul de masaj are două funcții. Aparatul de masaj pentru gât în forma de U acționează pe
principiul acupuncturii (dacă este prea intens, trebuie folosit la intensitate minimă). Plasturii
pentru spate (electrozii) masează - contractă și întind mușchii.

DETALII TEHNICE
-

material: silicon + oțel inoxidabil + magneți
putere: 3V 30mA
bateria: baterie încorporată
frecvența impulsurilor: 0Hz~1000Hz
dimensiuni: 18x11.5cm
greutate: 174g
culoare: albă

Aparatul poate fi folosit zilnic timp de 20 de minute!

Nu este un produs medical, dacă aveți probleme de sănătate sau/și orice tip de vătămări fizice, cereți
sfatul medicului!

