FAT BURNER

MANUAL DE UTILIZARE
Aparatul revoluționar certificat vă va ajuta să vă remodelați silueta și să obțineți rezultate ca la salon.

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

PACHETUL CONȚINE
1x fat burner
1x cablu de încărcare
4x electrozi
1x cablu pentru conectarea electrozilor
1x manual de utilizare
1x an garanție

SPECIFICAȚII TEHNICE

INFORMAȚII IMPORTANTE
1. Pentru a porni aparatul apăsați butonul POWER care va lumina roșu.
2. Pentru a vă asigura că aparatul este destul de cald pentru a-l putea folosi, turnați o
picătură de apă pe discul din metal. Când apa va începe să se miște de la temperatura
ridicată, puteți să utilizați aparatul.
3. Folosiți produsul în condiții obișnuite. Nu uitați să opriți aparatul și să scoateți cablul
din priză după utilizare. Astfel veți evita supraîncălzirea aparatului și arsurile și veți
prelungi durata de viață a produsului.
4. Timpul ideal de utilizare a acestui produs este de la 5 până la 15 minute pe fiecare
zonă în parte.
5. Produsul este dotat cu un sistem de siguranță. Când dispozitivul este prea fierbinte,
temperatura se reglează automat și asigură utilizarea în siguranță.
6. Nu folosiți produsul mai mult de 30 de minute.
7. Nu folosiți produsul dacă nu ați aplicat pe piele o cremă de corp, se recomandă
folosirea produselor de tip gel.
8. Evitați oprirea aparatului doar într-un singur loc, rotiți aparatul și lunecați-l pe piele,
evitând posibilele arsuri.
9. În timpul utilizării plasați capul aparatului Fat burner pe piele. Contactul
necorespunzător va provoca senzații neplăcute și chiar arsuri.
10. După utilizare ștergeți capul produsului. Folosiți o lavetă moale.
11. Pentru curățare nu folosiți apă, produse chimice sau detergenți deoarece ar putea
deteriora aparatul sau ar putea scurta durata de viață a produsului.
12. Dacă observați deteriorări vizibile ale produsului, nu-l folosiți.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
Undele cu ultrasunet și lumina infraroșie încălzesc plăcut pielea. Folosiți produsul conform
recomandărilor. Fat Burner va micșora automat temperatura când atinge cel mai mare nivel permis de
temperatură.
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Curățați pielea înainte de aplicarea gelului pentru corp.
Folosiți EMS pe o anumită zonă timp de 15-30 minute.
Plasați capul Fat Burner-ului uniform pe piele.
Masați zonele în modul infraroșu și sonic până când gelul aplicat pe piele se va absorbi complet.
Această procedură stimulează circulația și metabolismul, iar pielea devine mai fermă.
Inserați capătul corespunzător al cablului de încărcare din pachet în dispozitiv, iar celălalt capăt
în priză.
Apăsați butonul POWER (se va aprinde led-ul roșu).
Apăsați butonul SONIC. Apăsați o dată pentru intensitate joasă, de două ori pentru intensitate
mare. Activați intensitatea joasă pentru a masa fața. Intensitatea mare poate fi folosită doar pe
picioare (șolduri) și mâini.
Când folosiți produsul trebuie să aveți pielea hidratată.
Evitați contactul nemijlocit cu cotul, genunchiul și alte articulații.

INSTRUCȚIUNI - MASAJUL CORPULUI
Masajul mâinilor:
1. Țineți mâna într-o poziție relaxantă.
2. Începeți de la încheietura mâinii până la subraț.
3. Masați cu mișcări circulare partea exterioară și interioară a brațelor.
Masajul taliei:
1. Mai întâi încălziți cu mâinile zona abdominală. Puneți mâna sub buric și începeți să masați cu
mișcări circulare abdomenul în sensul acelor de ceasornic.
2. Începeți să mișcați Fat Burner cu aceleași mișcări.
3. De asemenea, nu uitați să masați partea laterală a corpului.
Masajul șoldurilor:
1. Începeți să masați de la mijlocul feselor și, cu mișcări circulare, mișcați aparatul până la partea
exterioară a șoldului. Repetați pe cealaltă parte.
2. Începeți să masați partea exterioară a șoldului până la coapsă.
Masajul picioarelor:
1. Începeți să masați partea inferioară a picioarelor până la coapse.
2. Masați zona șoldurilor și a coapselor până în partea interioară.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A EMS
1. Curățați zonele care urmează să fie tratate cu un prosop umed, îndepărtând impuritățile,
grăsimea și produsele cosmetice.
2. Conectați cablul cu electrodul. Folosiți un electrod pozitiv și unul negativ.

Lipiți partea aderentă a electrodului de piele.
Setați intensitatea electrodului la cel mai mic nivel, începeți cu nivelul 0.
Conectați celălalt capăt al cablului cu dispozitivul.
Apăsați butonul POWER pentru a porni aparatul.
Selectați unul dintre modurile de masaj: tapping/massage/knead/scrapping/slimming.
Apăsați butonul EMS.
Adaptați nivelul de intensitate după preferințele dvs.
Unitatea se va opri automat după 10 minute. Dacă doriți să repetați procedura, porniți din nou
aparatul.
11. Recomandare: la început folosiți modul EMS max. 15 minute zilnic, apoi măriți intensitatea și
folosiți timp de 30 de minute zilnic.
12. După ce veți finaliza terapia, setați la intensitatea 0 iar modul de funcționare la „no mode”.
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AVERTIZARE!
-
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Depozitați produsul în ambalajul original. Nu lăsați la îndemâna copiilor, depozitați
într-un loc uscat, ferit de umezeală și apă.
Nu folosiți produsul în apropierea apei!
Feriți produsul de sursele de căldură, pentru a evita deteriorarea produsului.
Aveți grijă să nu scăpați produsul din mână, deoarece ați putea deteriora produsul.
Nu încercați niciodată să demontați produsul de sine stătător. Toate părțile
componente ale produsului pot fi reparate și schimbate doar de către un profesionist.
Folosiți doar adaptorul atașat, oricare alt adaptor ar putea deteriora aparatul.
Manevrați cu atenție cablurile produsului, nu le legați și nu le îndoiți.
Nu folosiți acest produs în următoarele cazuri: dacă aveți tumoare malignă, în sarcină
sau dacă alăptați, dacă aveți probleme dermatologice, vreo afecțiune necunoscută,
dacă sunteți copil sau persoană în etate.
Nu lăsați la îndemâna copiilor, nu este permis copiilor să se joace cu aparatul sau să-l
atingă. Există pericolul de sufocare a copiilor cu părțile componente ale aparatului.

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.

