
1. Kaip veikia šis prietaisas?

Prietaisas „Six pack“ minimalios elektros srovės pagalba sutraukia raumenis ir atlieka švelnų masažą bei 

stiprina raumenis:

∑ Atpalaiduoja įsitempusius pečius, nugarą ir juosmenį

∑ Pagerina raumenų tonusą

∑ Turi masažo poveikį

2 x Šarminė 1,5 V AAA baterija
AF (6 režimai)
1 ~ 100 Hz
12 minučių
Daugiausia 9,8 mA
21x10x2,3 cm
57,4 g

Žemo dažnio terapija

Elektros pagalba sukuriamas žemo dažnio ritmas, kuris teigiamai veikia organizmą. Sureguliuokite 

intensyvumą taip, kad jaustumėtės gerai. Žemas dažnis švelniai veikia kūną, panašiai kaip masažas.

Rinkitės iš 6 programų

Paprasta pasirinkti vieną iš 6 darbo režimų

Programa automatiškai išsijungia po 12 minučių

ON / INC: išjungimo / intensyvumo mažinimo mygtukas



Paspaudus įjungimo mygtuką arba padidinus intensyvumą, lemputė šviečia intensyviau, ir atvirkščiai, 

paspaudus išjungimo mygtuką arba sumažinus intensyvumą, lemputė šviečia silpniau.

∑ Abu mygtukai turi po 10 lygių

∑ Programų perjungimo mygtukas: pasirinkite vieną iš 6 režimų (A ~ F)

∑ Kai akumuliatorius išsikraus, nuimkite laikiklio dangtelį, pakeiskite akumuliatorių ir 
vėl uždarykite.

4. Kaip naudoti "Six pack" rinkinį

∑ Visada naudokite ant švarios ir sausos odos

∑ Nuimkite apsauginę plėvelę nuo gelio lakštų

∑ Uždėkite prietaisą ant norimos kūno dalies (pilvo, kojų, pečių ir pan.)

! NEĮJUNKITE PRIETAISO PRIEŠ JĮ UŽDĖDAMI ANT ODOS.

! 

5.  Pirmasis naudojimas

∑ Išimkite prietaisą iš dėžutės

∑ Uždėkite prietaisą ant norimos kūno dalies

∑ Pasirinkite norimą programą

∑ Sureguliuokite intensyvumą

∑ Programos trukmė - 12 minučių

∑ Spauskite išjungimo mygtuką, kol užges lemputė

Geriausia prietaisą naudoti iki 12 minučių, po 2-3 kartus per dieną. Jei jį naudosite ilgiau, galite jausti 
nuovargį.

Venkite jį naudoti bent 30 minučių po valgio. Geriausia prietaisą naudoti po dušo ant švarios ir sausos 
odos.

6. PRIEŽIŪRA

∑ Po naudojimo prietaisą išjunkite.

∑ Uždėkite apsauginę plėvelę ant gelio plokštelių, kad jos išliktų lipnios ir švarios. 

∑ Valykite nešvarumus drėgna šluoste ir švelniu plovikliu.



∑ Nelaikykite gaminio tiesioginiuose saulės spinduliuose, karštyje, drėgmėje, ugnyje, elektros 
srovėje ir pan.

∑ Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

∑ Nelieskite prietaiso drėgnomis rankomis.

∑ Jei ilgą laiką nenaudosite prietaiso, išimkite bateriją iš nuotolinio valdymo pulto.

7. Akumuliatoriaus keitimas

∑

∑

∑ Uždarykite akumuliatorių skyrelį dangteliu

∑ Įjunkite prietaisą ir patikrinkite, ar jis veikia

Atidarykite akumuliatorių skyriaus dangtelį

Įdėkite baterijas (2xAAA)

Prie įrenginio pritvirtinkite nuotolinio valdymo pultą



Nulupkite apsauginę plėvelę

Prie įrenginio pritvirtinkite nuotolinio valdymo pultą

Uždėkite dirželį ant rankos / kojos


