
1. Kuidas seade töötab?

Six pack komplekt tõmbab minimaalse elektrivoolu abil teie lihaseid kokku ja pakub õrna massaaži või 

lihaste tugevdamist:

∑ Lõdvestage pinges õlad, selg ja vöökoht

∑ Lihastoonus paraneb

∑ Massaažiefekt

2 x Leelispatarei 1,5 V AAA
AF (6režiim)
1 ~ 100 Hz
12 minutit
Max. 9,8 mA
21x10x2,3 cm
57,4 g

Madalsageduslik teraapia

Elektri abil tekitatakse madal sagedus, mille rütm on kehale soodsalt mõjuv. Reguleerige tugevust nii, 

et tunneksite end hästi. Madal sagedus mõjub kehale õrnalt nagu massaaž.

Vali 6 programmi vahel

Valige hõlpsasti 6 töörežiimi vahel

Programm lülitub automaatselt välja 12 minuti möödudes

OFF / DEC: nupp, millega lülitada välja / vähendada intensiivsust



Kui vajutate toitenuppu intensiivsuse suurendamiseks, muutub valgus intensiivsemaks ja vastupidi, 

kui vajutate toitenuppu intensiivsuse vähendamiseks, paistab valgus vähem intensiivselt.

∑ Mõlemal nupul on 10 taset

∑ Programmi lülitusnupp: valige 6 režiimi (A ~ F) vahel

∑ Kui patarei on tühi, eemaldage kork mahutist, vahetage patarei ja sulgege see 
korgiga.

4. Kuidas kasutada Six pack komplekti

∑ Kasutage alati puhtal ja kuival nahal

∑ Eemaldage kaitsev foolium geelilehtedelt

∑ Asetage seade soovitud kehaosale (kõht, jalad, õlad jne)

! ÄRGE LÜLITAGE SEADET SISSE ENNE SELLE NAHALE ASETAMIST.

! 

5.  Esmakordne kasutamine

∑ Võtke seade karbist välja

∑ Asetage seade soovitud kehaosale

∑ Valige soovitud programm

∑ Reguleerige intensiivsust

∑ Programmi kestus on 12 minutit

∑ Vajutage toitenuppu kuni valgus kustub

Kõige parem on kasutada seadet kuni 12 minutit korraga, 2-3 korda päevas. Kui kasutate seda pikka 
aega, võib teil tekkida väsimustunne.

Vältige kasutamist vähemalt 30 minuti jooksul pärast söömist. Kõige parem on kasutada seadet pärast 
duši all käimist puhtal ja kuival nahal.

6. HOOLDUS

∑ Lülitage seade pärast kasutamist välja.

∑ Paigaldage geelipatjadele kaitsekile, et see püsiks kleepuva ja puhtana. 

∑ Puhastage mustus niiske lapiga ja õrna pesuvahendiga.



∑ Ärge jätke toodet otsese päikesevalguse, kuumuse, niiskuse, tule, elektri jne. kätte.

∑ Hoida lastele kättesaamatus kohas.

∑ Ärge puudutage seadet märgade kätega.

∑ Kui te ei kasuta seadet pikka aega, eemaldage patarei kaugjuhtimispuldist.

7. Patareide vahetamine

∑

∑

∑ Sulgege patareipesa kaanega

∑ Lülitage seade sisse ja kontrollige, kas see töötab

Avage patareipesa

Sisestage patareid (2xAAA)

Kinnitage kaugjuhtimispult seadme külge



Koorige maha kaitsev foolium

Kinnitage kaugjuhtimispult seadme külge

Asetage rihm käele/jalale


