
SIX PACK SET 
 

1. Hoe werkt het apparaat? 

 
De Sixpack-kit trekt met behulp van een minimale elektrische stroom uw spieren samen en zorgt 

voor een zachte massage of spierversterking: 

• Ontspan gespannen schouders, rug en taille 
 

• De spiertonus verbetert 
 

• Massage-effect 

 
1. Specificaties: 

 

Spanning: Alkaline batterij 1,5 V AAAx2EA 

Gebruiksmodus: AF (6 mode) 

Frequentie: 1 ~ 100 Hz 

Programmaduur: 12 minuten 

Uitgang: Max. 9,8 mA 

Afmeting: 21 x 10 x 2,3 cm 

Gewicht: 57,4 g 

 
 

2. Producteigenschappen: 

 
2.1. Laagfrequente therapie 

 
Met behulp van elektriciteit wordt een lage frequentie gecreëerd met een ritme dat een gunstig effect 

heeft op het lichaam. Pas uw kracht aan zodat u zich goed voelt. De lage frequentie werkt zachtjes 

op het lichaam, net als bij een massage. 

2.2. Kies tussen 6 programma's 

 
2.2.1. Kies eenvoudig uit 6 bedieningsmodi 

 
2.2.2. Het programma schakelt na 12 minuten automatisch uit 

 
3. Hoe te gebruiken 

 
 

ON / INC: knop om de intensiteit aan te zetten/te verhogen 

 
OFF / DEC: knop om de intensiteit uit te zetten/te verlagen 



PROGRAMMA: schakelen tussen programma's 

Bedrijfsindicatielampjes: 

 

 
Wanneer u op de aan/uit-knop drukt of de intensiteit verhoogt, schijnt het licht intenser en vice versa 

wanneer u op de aan/uit-knop drukt of neemt de intensiteit af, het licht schijnt minder intens. 

• Beide knoppen hebben 10 niveaus 

 

• Programmaschakelaar: kies uit 6 modi (A ~ F) 

 
• Als de batterij leeg is, verwijder dan de dop van het reservoir en vervang de 

batterij en sluit deze met de dop. 

 

4. Hoe de sixpack-kit te gebruiken 

 
• Gebruik altijd op een schone en droge huid 

 

• Verwijder de beschermende folie van de gelvellen 

 
• Plaats het apparaat op het gewenste deel van het lichaam (buik, benen, schouders enz.) 

 
! ZET HET APPARAAT NIET AAN VOORDAT U HET OP DE HUID AANBRENGT. 

 
! RAAK HET KLEVENDE DEEL NIET AAN, WANT HET VERKORT DE LEVENSDUUR VAN GELVELLEN 
STERK. 

 
5. Eerste gebruik 

 
• Neem het apparaat uit de doos 

 
• Plaats het apparaat op het gewenste deel van het lichaam 

 
• Selecteer het gewenste programma 

 

• Pas de intensiteit aan 

 
• De duur van het programma is 12 minuten 

 
• Druk op de aan uit-knop totdat het lampje uitgaat 

 
Het is het beste om het apparaat maximaal 12 minuten per keer te gebruiken, 2-3 keer per dag. Als u het 
lange tijd gebruikt, kunt u zich moe voelen. 

 
Gebruik het niet gedurende ten minste 30 minuten na een maaltijd. Gebruik het apparaat na het 
douchen het beste op een schone en droge huid. 

 
6. VERZORGING 

 

• Schakel het apparaat na gebruik uit. 

 
• Breng de beschermfolie aan op de gelpads, zodat deze plakkerig en schoon blijft. 

 
• Haal het vuil weg met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel. 



• Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, hitte, vochtigheid, vuur, elektriciteit enz. 

 
• Buiten het bereik van kinderen houden. 

 
• Raak het apparaat niet aan met natte handen. 

 
• Als u het apparaat lange tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterij uit de afstandsbediening. 

 
7. Batterijvervanging 

 
• Open het batterijklepje 

 
• Plaats de batterij op de juiste manier (let op + en -) 

 
• Sluit het batterijvak met een deksel 

 
• Zet het apparaat aan en controleer of het werkt 

 
SAMENVATTING 

 

1. Open het batterijvak 
 

 

2. Plaats de batterijen (2xAAA) 
 

3. Bevestig de afstandsbediening aan het apparaat 



 
 

4. Verwijder de beschermfolie 
 

5. Bevestig de afstandsbediening aan het apparaat 
 

6. Plaats de riem om de arm/been 


