
{SIX PACK} SADA 

1. Jak zařízení funguje? 

{Six Pack} sada využívá nízký elektrický proud ke kontrakci svalů a poskytuje jemnou masáž nebo účinně 
posiluje svaly: 

● Uvolňuje svaly na ramenou, na zádech a v pase 

● Zlepší svalové napětí 

● Poskytne masáž 

2. Specifikace: 

Napětí: Alkalická baterie 1,5V AAA x 2EA 

Provozní režimy: A-F (6 režimů) 
Frekvence: 1 ~ 100 Hz 

Trvání programu: 12 minut 

Výstup: Max. 9,8 mA 

Velikost: 21x10x2,3 cm 

Hmotnost:  57,4 g 

 

3. Vlastnosti produktu: 

3.1. Nízkofrekvenční terapie 

Pomocí elektrické energie vytváří přístroj nízkofrekvenční puls, který má pozitivní vliv na tělo. Nastavte jeho 
intenzitu podle vašich představ. Nízká frekvence má jemný, masážní účinek na tělo. 

3.2. Můžete si vybrat z 6 programů 

3.2.1. Jednoduše vyberte ze 6 režimů 

3.2.2. Program se po 12 minutách automaticky vypne 

4. Jak přístroj používat 

                                                                                                                                                

ON/INC: zapnout / zvýšit intenzitu 

OFF/DEC: vypnout / snížit intenzitu 

PROGRAM: přepínání mezi programy 



Indikátory provozního režimu: 

 

Stisknete-li tlačítko „zapnout / zvýšit intenzitu“, rozsvítí se kontrolka a naopak, když stisknete tlačítko „vypnout 

/ snížit intenzitu“, kontrolka zhasne. 

● Obě tlačítka mají 10 úrovní 

● Přepínání mezi programy: vyberte z 6 režimů (A~F) 

● Až je baterie prázdná, sundejte kryt z prostoru pro baterii a vyměňte ji, poté kryt znovu namontujte 
zpět. 

5. Jak používat {Six pack} sada 

● Vždy používejte na čistou a suchou pokožku 

● Odstraňte ochranný film z gelových polštářků 

● Umístěte přístroj na požadovanou část těla (břicho, nohy, ramena atd.) 

! NEZAPÍNAJTE ZAŘÍZENÍ PŘED NASAZENÍM NA TĚLO. 

! NEDOTÝKEJTE SE LEPKAVÉHO POVRCHU, ABYSTE TAK NESNIŽOVALI ŽIVOTNOST GELOVÝCH POLŠTÁŘKŮ. 

6. První použití 

● Vyjměte přístroj z krabice 

● Umístěte přístroj na požadovanou část těla 

● Vyberte požadovaný program 

● Nastavte intenzitu 

● Doba trvání programu je 12 minut 

● Opakovaně stiskněte tlačítko pro vypnutí, dokud kontrolka nezhasne 

Přístroj je vhodný používat naráz po dobu až 12 minut, a to 2-3krát denně. Pokud ho používáte déle, můžete 
pocítit únavu. 

Nepoužívejte přístroj 30 minut po jídle; Nejlepší je použít jej po sprchování na čistou a suchou pokožku 

7. Údržba 

● Po použití přístroj vypněte. 

● Na gelové polštářky položte ochranný film, aby zůstaly nadále lepivé a čisté. 

● Nečistoty čistěte vlhkým hadříkem a šetrným čisticím prostředkem. 

● Nevystavujte přímému slunečnímu světlu, teplu, vlhkosti, ohni, elektřině atd. 



● Udržujte mimo dosah dětí. 

● Nedotýkejte se přístroje mokrýma rukama. 

● Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii z regulátoru. 

8. Výměna baterie 

● Otevřete kryt prostoru pro baterie 

● Správně vložte baterii (pozor na + a -) 

● Znovu nainstalujte kryt 

● Zapněte přístroj a zkontrolujte, zda funguje 

SHRNUTÍ: 

 

1. Otevřete prostoru pro baterie 

 

2. Vložte baterie (2xAAA) 

 

3. Připojte regulátor k jednotce 



 

4. Odstraňte ochranný film 

 

5. Připojte regulátor k jednotce 

 

6. Nasaďte pás na paži / nohu 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                           


