FAT BURNER

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Revoluční certifikované zařízení, které vám pomůže vytvarovat vaší postavu v pohodlí domova.
Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití který uschovejte pro další možnou potřebu.

OBSAH BALENÍ
1x fat burner
1x napájecí kabel
4x elektroda
1x kabel na zapojení elektrod
1x uživatelská příručka
1x roční záruka

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

DŮLEŽITEÉ ÚDAJE
1. Pro spuštění zařízení stlačte tlačítko POWER, to se zbarví dočervena.
2. Pokuď se chcete přesvědčit jestli je kovová hlavice dostatečně ohřátá, můžete na ní
nakapat pár kapek vody. V případě, že se kapky začnou pohybovat po povrchu je
zařízení připravené k použití.
3. Výrobek používejte v normálním prostředí a předepsaným způsobem. Po použití vždy
vytáhněte kabel, tím prodloužíte životnost přístroje a nedojde k jeho přehřívání.
4. Ideální čas použití přístroje je mezi 5 do 15 minutami na jednotlivé části těla.
5. Výrobek má zabudovanou bezpečnostní pojistku která zabrání přehřátí přístroje.
6. Výrobek nepoužívejte déle než 30 minut.
7. Výrobek nepoužívejte pokuď jste si pokožku nenamazali tělovým mlékem nebo jiným
přípravkem.
8. Vyhýbejte se dlouhému kontaktu na jednom místě, zařízením vykonávejte krouživé
pohyby bez dlouhých přestávek. Tímto se vyhnete možným popáleninám kůže.
9. Při použití položte na pokožku celou hlavu přístroje Fat burner. Nepřiměřený kontakt s
kůží může způsobit diskomfort nebo dokonce popáleniny.
10. Po použití utřete hlavu přístroje. Používejte měkkou utěrku.
11. Pro čištění nepoužívejte mýdlo nebo jiné čistící prípravky. Můžou způsobit poškození
přístroje a zkrátit jeho životnost.
12. V případě viditelných chyb na výrobku jej nepoužívejte.

NÁVOD K POUŽITÍ
Ultrazvukové vlny a infračervené světlo, způsobí na kůži pocit tepla. To je sice očekávané, ale i
navzdory tomu používejte přístroj střídmě. Fat Burner snižuje teplotu automaticky jakmile dosáhne
nejvyšší teplotu fungování.
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Kůži před nánosem losionu očistěte.
EMS můžete na jednom místě používat v rozmezí 15-30 minut.
Hlavu Fat Burneru pokládejte na pokožku rovnoměrně.
Části můžete masírovat infračeveným nobo sonickým způsobem dokuď se prostředek který jste
namazali na pkožku úplně nevstřebá. Tento postup podporuje krevní oběh, pokožka bude více
napjatá.
Příslušnou koncovku zapojte do přístroje, druhou stranu pak do elektrické sítě.
Stiskněte tlačítko POWER (zasvítí červená kontrolka).
Stlačte tlačítko SONIC. Jedno zmáčknutí představuje nejnižší intenzitu, dvě vysokou. Nízká
intenzita se používá pro obličej. Vysokou intenzitu můžete používat na částech jako jsou stehna
a ruce.
U použití výrobku vždy navlhčete pokožku.
Vyhýbejte se přímému kontaktu s klouby jako je loket, koleno atd..

NÁVOD K MASÁŽI JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ TĚLA
Masáž rukou:
1. Ruku položte tak, aby byly svaly uvolněné.
2. Začněte u zápěstí a pokračujte do podpazuší.
3. Masážní pohyby vykonávejte po celé délce ruky.
Masáž pasu:
1. Nejdříve si rukama ohřejte části břicha. Ruku položte pod pupek a začněte s krouživými
pohyby ve směru hodinových ručiček.
2. Začněte s použitím Fat Burneru stejnými pohyby jako dříve.
3. Nezapomínejte také na masáž boků.
Masáž boků:
1. Začněte s masáží na vašem zadečku a krouživými pohyby se dostaňte až na bok, to samé
udělejte i na druhé straně.
2. Masáž začněte na zadečku a pokračujte až ke vnějším částem stehen.
Masáž nohou:
1. Začněte ve spodní části nohou až po stehna.
2. Masírujte boky a stehna.

NÁVOD K POUŽITÍ EMS
1. Nečistoty, mastnotu a make-up očistěte navlhčeným ručníkem z masírovaných oblastí.
2. Připojte montážní kabel k elektrodě. Použijte jednu kladnou a jednu zápornou
elektrodu.Leplivou část přilepte na kůži.
3. Nastavte intenzitu elektrody na nejnižší úroveň, proto začněte s úrovní 0.
4. Zařízení zapněte tlačítkem POWER.
5. Vyberte si druh masáže tapping/massage/knead/scrapping/slimming.
6. Zmáčkněte tlačítko EMS.
7. Stupeň intenzity si nastavte dle vašeho úsudku.
8. Každá jednotka se vypne automaticky po 10 minutách. Jestkli si přejete pokjračovat, zapněte
znovu zařízení..
9. Tip: na začátku nepoužívejte EMS režim déle než 15 minut denně, potom postupně přidávejte
čas až do 30 minut denně.
10. Po skončení terapie vraťte zařízení na stupeň 0 a režim na no mode.

UPOZORNĚNÍ!
-

-

Výrobek uschovejte v originálním balení a mimo dosah dětí. Výrobek nevystavujte
vysokým teplotám a vodě.
Výrobek nepoužívejte v přímém kontaktu s vodou!
Výrobek nevystavujte přílišné teplotě, mohla by jej poškodit.
Dávejte pozor, aby vám výrobek nevyklouzl z ruky a nepoškodil se.
Výrobek nedemontujte. Všechny komponenty může opravovat pouze odborník na tyto
zařízení.
Používejte pouze originální adaptér, jiný by mohl zařízení poškodit.
Napájecí kabely, nepřehýbejte a nelámejte.
Tento výrobek nesmíte používat v případě, že: máte onkologické onemocnění, jste
těhotná nebo dojíte, máte dermatologické onemocnění, máte vzácné onemocnění, jste
dítě nebo senior.
Výrobek uschovejte mimo dosah dětí. Děti se tohoto výrobku nesmí dotýkat, odebírat
z něj jednotlivé části nebo kabely kterými se můžou udusit!

