FAT BURNER

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Сертифицирано революционно устройство, което в комфорта на дома ви, ще ви помогне да
оформите вашeто тяло като в салон за красота.
Прочетете внимателно листовката преди да използвате продукта и я съхранявайте за бъдеща
употреба.
ОПАКОВКАТА СЪДЪРЖА
1x Fat burner
1x кабел за зареждане
4x електроди
1x кабел за свързване на електроди
1x ръководство за потребителя
1x годишна гаранция

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Технически спецификации:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Входна мощност: AC100-240V
Изходна мощност: 15V, 800mA
Размери: 190 мм x 80 мм x 60 мм
Тегло: 140 г
Ултразвукова честота: 1MHz
Приложение: два чифта електроди (4 броя)

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
1.
2.

3.

4.

За да стартирате устройството, натиснете бутона POWER, който ще светне в червено.
За да сте сигурни, че уредът е достатъчно загрят и готов за употреба, можете да пуснете
капка вода върху металдетектора и да наблюдавате. Когато водата започне да се движи
под влияние на топлината, това е знак, че продуктът е готов за употреба.
Използвайте продукта при нормални и обичайни условия. Не забравяйте да изключите
устройството и да ви отстраните кабела, когато сте причключили с употребата му. Това
ще предотврати прегряване на устройството и изгаряния, като по този начин се удължава
живота на продукта.
Идеалното време за употреба на този продукт е от 5 до 15 минути на избрана част от
тялото.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Продуктът има вградено устройство за защита. Когато температурата е твърде висока,
автоматично се намалява, за да се гарантира безопасна употреба.
Не използвайте продукта в повече от 30 минути.
Не използвайте продукта преди да сте нанесли овлажняващ/омазняващ агент върху
върху кожата си.
Избягвайте да държите уреда твърде дълго на едно място. Непрекъснато плъзгайте и
движете устройството. Така се избягват изгаряния.
При употреба поставете цялата повърхност на главата на уреда върху кожата. Непълен
контакт може да предизвика огромна разлика в температурата, дискомфорт и дори
изгаряния.
Избършете главата на продукта след употреба. Използвайте мека кърпа.
Не използвайте вода, химикали или почистващи препарати за почистване, тъй като те
могат да причинят унищожаване на устройството или да съкратят живота на продукта.
Не използвайте продукта, ако има видими признаци на повреда.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
Ултразвуковите вълни и инфрачервената светлина причиняват топло усещане върху кожата. Това
е нормално, но използвайте продукта в рамките на предписаното време. Fat Burner автоматично
ще намали температурата, когато достигне максималната граница на топлина.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Почистете кожата, преди да нанесете овлажняващия агент върху кожата.
Ems може да се използва върху една област от тялото в продължение на 15-30 минути.
Поставете главата на Fat Burner равномерно върху кожата.
Зоните могат да бъдат масажирани в инфрачервен и звуков режим, докато
овлажняващия агент се абсорбира напълно от кожата. Този процес стимулира
кръвообращението и метаболизма, а кожата става по-тонизирана.
Включете предоставения захранващ кабел в устройството и включете другата част в
контакта.
Натиснете бутона POWER (червената светлина ще светне).
Натиснете бутона SONIC. Едно натискане за ниска интензивност, две притискания за
висока интензивност. Използвайте ниска интензивност за лицето. Висока интензивност
може да се прилага само в области като краката (бедрата) и ръцете.
Винаги дръжте кожата овлажнена, когато използвате продукта.
Избягвайте директен контакт със ставите, лакти, колена и др..

ИНСТРУКЦИИ ЗА МАСАЖ НА ОТДЕЛНИТЕ ЗОНИ НА ТЯЛОТО
Масаж на ръце:
1.
2.
3.

Поставете ръката си в позиция, която позволява мускулите да са отпуснати.
Започнете от китката и се движете към подмишниците.
Използвайте масажни движения върху вътрешната и външната част на ръцете си.

Масаж на коремната област и кръста:

1.
2.
3.

Първо, затоплете коремната област с ръцете. Поставете ръката си под пъпа и започнете
с кръгови движения върху корема по посока на часовниковата стрелка.
След това можете да започнете да използвате Fat Burner със същите движения.
След това се насочете към страничната част на торса.

Масаж на хълбоците:
1.
2.

Започнете с масажа от средата на задните части и с кръгови движения се движете навън.
Повторете процеса от двете страни.
Започнете с масаж от външната страна на бедрата отдолу нагоре.

Масаж на краката:
1.
2.

Започнете масажиране на долната част на крака и достигнете до бедрата.
Масажирайте от външната към вътрешната страна на краката.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА НА EMS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Почистете с влажна кърпа, замърсяване, омазняване или грим от всички части, които
смятате да масажирате.
Свържете фиксиращия кабел към електрода. Използвайте един положителен и един
отрицателен електрод.
Прикрепете лепкава част от електрода към кожата.
Настройте интензивността на електрода на най-ниското ниво, така че започнете с ниво 0.
Включете втората част на кабела в устройството.
Стартирайте устройството с бутона POWER.
Изберете начин на масажиране: tapping/massage/knead/scrapping/slimming.
Натиснете бутон EMS.
Регулирайте нивото на интензивност според вашите желания.
Устройството ще се изключи автоматично след 10 минути. За да стартирате отново
операцията, включете отново устройството.
Съвет: Първоначално не използвайте режим EMS за повече от 15 минути на ден, след
което можете да достигнете до 30 минути на ден.
Когато приключите с терапията, задайте обратно интензитета на 0 и режима на действие
в no mode.

ВНИМАНИЕ!
- Съхранявайте този продукт в опаковката на сухо място, недостъпно за деца. Не излагайте
продукта на влажни места и вода.
- Не използвайте продукта близо до вода!
- Не излагайте продукта на топлина, тъй като това може да го повреди.
- Внимавайте да не изпуснете продукта, тъй като това може да причини нараняване.

- Никога не се опитвайте сами да разглобявате продукта. Всички компоненти на продукта могат
да бъдат ремонтирани и заменени само от технически специалист.
- Използвайте само предоставения адаптер. Използването на друг може да повреди уреда.
- Работете внимателно с кабелите на този продукт и не ги връзвайте или прегъвайте.
- Не трябва да използвате този продукт, ако: имате злокачествен тумор, бременна сте или
кърмите, имате дерматологични заболявания, сте пациент с неизвестно заболяване, дете или
възрастен човек.
- Пазете продукта на място, недостъпно за деца. Това не е играчка. Децата не трябва да играят,
да докосват или да са в контакт с този продукт. Детето може да се задуши с някой от
компонентите на продукта.

