DEEPREACH MASSAGER

MANUAL DE UTILIZARE
Înainte de prima utilizare citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare atașate și păstrați-le pentru
o consultare ulterioară.

CONȚINUTUL PACHETULUI
PACHETUL CONȚINE:
1x deepreach massager
1x husă pentru depozitare
1x cablu USB
1x manual de utilizare
1x un an garanție
SPECIFICAȚII TEHNICE
Culoare: negru
Greutate: 360 g

Material: ABS + Silicon
Baterie: DC3.7V 2500 mAh
Timp de încărcare: 2-4 ore
Timp de funcționare: la cea mai mare viteză – 90 min, (5 rotații) o rotație în 10 minute
Motor RPM: 3500 la prima viteză, 3800 la a doua viteză și 4200 la a treia viteză
Temperatura motorului în timpul funcționării: 65°C

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
-

Apăsați o dată butonul
pentru a porni aparatul și indicatorul de încărcare
Apăsați de două ori butonul
pentru a activa prima viteză de vibrație
Apăsați de trei ori butonul
pentru a activa a doua viteză de vibrație
Apăsați de patru ori butonul
pentru a activa a treia viteză de vibrație
Apăsați de cinci ori butonul
pentru a activa a patra viteză de vibrație

INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE
Aparatul poate fi încărcat cu ajutorul oricărui adaptor cu puterea de 3.7V până la 5.0V
(încărcătorul de la telefonul mobil, power bank, laptop sau computer personal).
ÎNCĂRCARE:
-

Dacă licăresc led-urile albastru și roșu vă rugăm să încărcați aparatul.
În timp ce se încarcă, nu este posibilă pornirea aparatului.
Timpul de încărcare este de cca. 2-4 ore, în funcție de cât de descărcată este bateria.
Led-urile indicatorului sunt albastre când aparatul este încărcat.
Vă rugăm să ne contactați dacă aparatul nu se pornește după ce a fost încărcat o
perioadă îndelungată de timp.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA
-

Aparatul se deconectează în mod automat după 10 minute de funcționare.
Aparatul poate fi folosit nu mai mult de 60 de minute dacă este selectat al treilea nivel
de vibrație. Înainte de utilizare, motorul trebuie lăsat să se răcească.
Vă rugăm să evitați căderea și lovirea produsului.
Produsul este rezistent la apă conform standardului IP65, de aceea vă rugăm să-l
utilizați corect. Nu-l folosiți dacă nu este rezistent la apă sau dacă este deteriorat.
Depozitați produsul într-un loc uscat și curat.
Depozitați produsul în husa inclusă în pachet.

Regulamentul privind gestionarea deșeurilor
Simbolul unei pubele de gunoi tăiate de pe produs sau pe ambalajul acestuia indică
faptul 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.

