Masszázspizstoly - HASZNÁLATI
ÚTMUATÓ KÉRJÜK, HASZNÁLAT ELŐTT
OLVASSA EL!
Minden korosztály számára ajánlott, egyaránt kifejti jótékony hatását a test általános állapotára,
valamint fokozza: a gyógyulási folyamatot, rugalmasságot, mozgástartományt, továbbá komfortos
érzést kelt, ezáltal javítja az általános állapotot.
TÖLTÉS
•
•
•
•
•
•
•
•

Első használat előtt teljesen töltse fel a készüléket 6 órán keresztül.
Töltéshez csatlakoztassa a 24 V-os adapter DC végét az akkumulátor töltő csatlakozójához és
dugja be az adapter AC végét a fali aljzatba.
Az akkumulátoron elhelyezkedő LED sáv villogással fogja jelezni a töltöttségi szintet és az aktív
töltés állapotát.
Mikor tölt a készülék, a villogó LED-ek fogják jelezni a töltöttségi szintet és az aktív töltést.
Teljesen akkor töltődik fel a készülék, ha megszűnik a villogás és minden LED világítva marad.
Az akkumulátor bármikor feltölthető, a töltöttségi állapottól függetlenül.
Nem ajánlott teljesen lemeríteni a készüléket (ezt egy piros LED jelzi)
Az átlagos használati idő a beállított sebességtől és erősségtől függően kb. 2 óra .

HASZNÁLAT
•

•
•

Nyomja meg a POWER gombot egyszer az első, kétszer a második, háromszor a harmadik
erősségi fokozat eléréséhez. A POWER gomb ismételt megnyomásával kikapcsolja a
készüléket. A kék LED fény fogja jelezni a megfelelő erősségi szintet.
Nyomással illessze be az applikátort. Kihúzással távolítsa el az applikátort.
A megfelelő erősséget a kezelt területnek megfelelően állítsa be.

FENNTARTÁS, TISZTÍTÁS, TÁROLÁS
•

enyhén nedves ronggyal törölje át, majd egy szárazzal

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK
•
•
•
•
•

Ne tegye vízbe. Tartsa távol folyadéktól vagy hőforrástól. Tartsa szabadon a
szellőzőnyílásokat a portól és törmeléktől.
Ne távolítsa el a csavarokat és ne próbálja szétszerelni.
Ne használja folyamatosan egy óránál hosszabb ideig. Hagyja pihenni a gépet kb. 30 percig
mielőtt újra használná.
Használat előtt csatlakoztassa le a csatlakozót töltőről.
Kizárólag felnőttek használhatják. Ne használja ha az eszköz sérült. Konzultáljon orvosával
mielőtt használná a terméket.

SPECIFIKÁCIÓK
AC töltő: 110-240V 50/60Hz 7A-24VDC – 1A
Ütésszám (BPM)/Frekvencia (Hz): 1 szint. – 1800/30, 2 szint – 2400/40, 3 szint: 3200/53
Súly: 2.5 lbs/1.1 kg (3.0 lbs/1.4kg töltővel együtt)

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
FIGYELEM: AZ ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS,
TŰZ, SZEMÉLYES SÉRÜLÉSEK
ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN AZ
ALÁBBIAK SZERINT HASZNÁLJA A
TERMÉKET
•
•

Kizárólag felnőttek használják
Kizárólag száraz, tiszta testfelületen alkalmazzák ruhán keresztül, enyhe nyomást kifejtve és
régiónként kb. 60 másodpercig alkalmazva.

•

Kizárólag lágyszöveten alkalmazza a készüléket a panaszoknak megfelelően fájdalom vagy
diszkomfort érzés okozása nélkül. Ne használja kemény csontos területen pl koponyán.
A lehető leghatékonyabb hatás elérése érdekében használja az applikátort.
Kisebb zúzódások előfordulhatnak függetlenül a beállítástól és az alkalmazott nyomási
erősségtől. Gyakran ellenőrizze a kezelt területeket, és azonnal hagyja abba a kezelést
fájdalom vagy diszkomfort érzés esetén

•
•

•
•
•

Tartsa távol haját, ujjait vagy más testrészét az applikátor hátuljától a becsípődés veszélyének
elkerülése végett.
Ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőnyílásaira.
Ne merítse vízbe a készüléket, vagy engedje hogy víz folyjon a szellőzőnyílásokba.

•
•
•
•
•

Ne ejtse le a készüléket.
Kizárólag a mellékelt 24VDC töltővel töltse fel a készüléket.
Gondosan ellenőrizze a készüléket minden használat előtt.
Ne károsítsa meg a készüléket és annak működését.
Soha ne hagyja felügyelet nélkül az eszközt működés vagy töltés közben.

KÉRJÜK NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET VAGY MÁS VIBRÁCIÓS KÉSZÜLÉKET AZ ORVOSA ELŐZETES
JÓVÁHAGYÁSA NÉLKÜL, HA AZ ALÁBBIAKBÓL VALAMELYIK FENN ÁLL ÖNNÉL:
Terhesség, diabétesz szövődményekkel mint neuropátia (érzéktelenség) vagy retina sérülés, pacemaker viselése során, közelmúltban történt műtétek után, epilepszia vagy migrén, porckorongsérv,
spondylolisthesis, spondylolisis, spondylosis, endoprotézis, méhen belüli spirál, fém csavar vagy lemez
vagy bármilyen fém implantátum. Gyermekek és mentálisan sérült egyének felnőtt jelenlétében
használhatják ezt a vibrációs eszközt. A fent felsorolt kontraindikációk nem zárják ki az eszköz
használatának lehetőségét, viszont orvossal való konzultáció kell hogy megelőzze. Jelenleg is folynak a
kutatások annak érdekében hogy a fenti kontraindikációk listáját lerövidítsék. A gyakorlati tapasztalat
azt mutatja, hogy a vibrációs kezelés terápiás tervbe való integrálása, számos esetben javallott.
Kezelések végrehajtása előtt konzultáljon orvossal, specialistával, fizioterapeutával.

