FAT BURNER

UPORABNIŠKI PRIROČNIK
Certificirana revolucionarna naprava, ki vam bo, v udobju doma, pomagala oblikovati svojo postavo
kot v lepotnem studiu.
Pred prvo uporabo natančno preberite priložena navodila za uporabo, ter jih shranite v namen
prihodnje uporabe.

PAKET VSEBUJE
1x fat burner
1x napajalni kabel
4x elektroda
1x kabel za priključek elektrod
1x uporabniški priročnik
1x letna garancija

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

•
•
•
•
•
•

vhodna moč: AC100-240V
izhodna moč: 15V, 800mA
dimenzije: 190 mm x 80 mm x 60 mm
teža: 140 g
ultrazvočna frekvenca: 1MHz
dodatki: dva para elektrod (4 kosi)

POMEMBNI PODATKI
1. Za prižig naprave pritisnite gubm POWER, ta se bo obarval rdeče.
2. Da se prepričate ali je naprava dovolj segreta in pripravljena za uporabo lahko na metalni
detektor kapnete kapljico vode in opazujete. Ko se voda začne pod vročino premikati je to
znak, da je izdelek pripraljen za uporabo.
3. Izdelek uporabljajte pod normalnimi in običajnimi pogoji. Ne pozabite ugasniti naprave in
izvleči kabla, ko končate z uporabo. S tem se boste izognili pregrevanju naprave in opeklinam
ter s tem podaljšali življenjsko dobo izdelka.
4. Idealni čas uporabe tega izdelka je od 5 do 15 minut na posamezno področje.
5. Izdelek ima vgrajeno varnostno napravo. Ko je temperatura previsoka jo avtomatsko zmanjša,
da zagotovi varnoso uporabo.
6. Izdelka ne uporabljajte več ko 30 minut.
7. Izdelka ne uporabljajte, če na kožo še niste nanesli nobenega mazila za telo.
8. Izognite se zadrževanju samo na enem mestu, z napravo krožite in drsite po koži vse naokoli.
S tem se izognete morebitnim opeklinam, ki bi lahko nastale.

9. Ob uporabi položite celotno površino glave Fat burner-ja na kožo. Neprimeren kontakt bo
povzročil veliko razliko, nelagodje in celo opekline.
10. Po končani uporabi obrišite glavo izdelka. Uporabljajte mehko krpo.
11. Za čiščenje ne uporabljajte vode, kemikalij in katerihkoli čistil. Saj lahko povzročijo uničenje
naprave ali shrajšajo življenjsko dobo izdelka.
12. Ob vidnih znakih poškodbe izdelka ne uporabljajte.

NAVODILA ZA UPORABO
Ultrazvočni valovi in infrardeča luč, povzročita topel občutek na koži. To je običajno, a vendar izdelek
uporabljajte zmerno. Fat Burner bo avtomatsko zmanjšal temperaturo, ko doseže najvišjo mejo
dovoljene vročine.
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Očistite kožo pred nanosom mazila za telo.
EMS lahko na enem predelu uporabljate od 15-30 minut.
Glavo Fat Burner-ja položite enakomerno na kožo.
Predele lahko masirate z infrardečim in soničnim načinom, dokler se mazilo, ki ste ga nanesli
na kožo popolnoma, ne absorbira. Ta postopek spodbudi cirkulacijo in metabolizem, koža pa
postane bolj napeta.
Vklopite priloženi napajalni kabel v napravo, drugi del pa v vtičnico.
Pritisnite na gumb POWER (zasvetila bo rdeča luč).
Pritisnite gumb SONIC. En pritisk za nizko intenzivnost, dva pritiska za visoko intenzivnost.
Nizko intenzivnost uporabite na obrazu. Visoka intenzivnost je lahko uporabljena le na predelih,
kot so noge (stegna) in roke.
Vedno kjer uporablajte izdelek imejte navlaženo kožo.
Izogibajte se neposrednemu stiku s sklepi, kot, npr. komolec, koleno.

NAVODILA ZA MASAŽO PO PREDELIH TELESA
Masaža rok:
1. Roko položite v položaj, da bodo mišice sproščene.
2. Začnite pri zapestju in pojdite vse do pazduh.
3. Uporabite masažne gibe na notranjem in zunanjem delu rok.
Masaža pasu:
1. Najprej z rokami ogrejte predel trebuha. Roko položite pod popek ter začnite s krožnimi gibi
po trebuhu v smeri urinega kazalca.
2. Začnete lahko z uporabo Fat Burnerj-ja z enakimi gibi kot prej.
3. Prav tako ne pozabite na masažo stranskega dela trupa.
Masaža bokov:
1. Začnite z masažo na sredini vaše zadnjice ter pojdite s krožnimi gibi vse do zunanje strani
boka. Enako ponovite na drugi strani.
2. Začnite z masažo na zunanji strani bokov vse do stegen.
Masaža nog:
1. Začnite masirati na spodnjem delu nog in masirajte vse do stegen.
2. Masirajte predel bokov in stegen vse do notranje strani.

NAVODILA ZA UPORABO EMS
Očistite umazanijo, mast in ličila z vlažno brisačko iz predelov, ki jih boste masirali.
Priključite pritrdilni kabel na elektrodo. Uporabite eno pozitivno in eno negativno elektrodo.
Pritrdite lepljiv del elektrode na kožo.
Nastavite intenzivnost elektrod na najnižjo stopnjo, torej začnite s stopnjo 0.
Vključite drugi del kabla v napravo.
Prižgite napravo z gumbom POWER.
Izberite način masaže med tapping/massage/knead/scrapping/slimming.
Pritisnite EMS gumb.
Stopnjo intenzivnost prilagodite po vaši meri.
Ena enota se bo avtomatsko po 10 minutah izklopila. Če želite postopek ponoviti ponovno
prižgite napravo.
11. Nasvet: na začetku ne uporabljajte EMS načina več kot 15 minut dnevno, nato pa stopnjujte
ter uporabljajte vse do 30 minut dnevno.
12. Ko zaključite s terapijo nastavite intenzivnost nazaj na 0 in način delovanja na no mode.
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OPOZORILO!
-

Ta izdelek hranite v priloženi embalaži izven dosega otrok na suhem mestu. Izdelka ne
izpostavljajte vlažnim mestom in vodi.
Izdelka ne uporabljajte v bližini vode!
Izdelka ne izpostavljajte vročini, saj lahko poškoduje vaš izdelek.
Pazite, da vam izdelek ne pade iz rok, saj to lahko povzroči poškodbe.
Izdelka nikoli ne poskušajte razstaviti sami. Vse komponente izdelka lahko popravi in
zamenja le tehnični profesionalec.
Uporabljajte le priloženi adapter, katerikoli drug lahko poškoduje vašo napravo.
S kabli tega izdelka delajte previdno, ter jih ne vežite in prepogibajte.
Tega izdelka ne smete uporabljati, če: imate maligni tumor, ste noseči ali dojite, če imate
dermatološke zdravstvene težave, če ste bolnik z neznano boleznijo, če ste otrok ali starostnik.
Izdelek shranjujte nedosegljiv otrokom, otroci se ne smejo igrati, dotikati ali biti v stiku s tem
izdelkom. Otrok se lahko z odstranjenimi komponentami zaduši.

