MANUAL DE UTILIZARE – RO
IN 19894 Aparat vibromasaj inSPORTline Devyn
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INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ
•

Citiți cu atenție manualul înainte de utilizare și păstrați-l pentru referințe viitoare.

•

Nu folosiți în medii umede, precum saune și băi.

•

Nu folosiți dacă temperatura camerei este peste 40 ° C.

•

Doar pentru uz interior.

•

Țineți departe de soare.

•

Așezați produsul pe o podea plată și solidă.

•

Dacă mutați produsul de la o temperatură mai scăzută la una mai ridicată, lăsați produsul să se
încălzească la temperatura camerei.

•

Produsul nu este potrivit pentru femeile însărcinate sau la perioada de menstruație.

•

Produsul nu este potrivit pentru persoanele care suferă de: tumori, boli de inimă, osteoporoză,
greață sau se recuperează după operație.

•

Produsul nu este potrivit pentru persoanele cu membre artificiale, stimulatoare cardiace.

•

Înainte de utilizare, scoateți ceasurile, brățările, lanțurile, cerceii, cheile și orice obiect din
buzunare.

•

Îndepărtați orice obiect din împrejurime care pune în pericol persoanele care folosesc
echipamentul.

•

Trebuie să existe 0,6 m de spațiu liber în jurul aparatului.

•

Nu fumati, nu consumati alcool sau medicamente în timpul utilizării.

•

Produsul nu este un dispozitiv medical.

•

A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a animalelor de companie.

•

Nu introduceți degetele sau alte părți ale corpului în deschideri.

•

Dacă produsul este utilizat de copii sub 10 ani sau oameni peste de 60 de ani, este necesară
supraveghere.

•

Nu reparați singuri produsul și nu faceți modificări neautorizate.

•

Dacă pe produs apar margini ascuțite, opriți imediat utilizarea produsului.

•

Țineți produsul departe de apă.

•

Dacă vreo componentă este deteriorată, opriți imediat funcționarea dispozitivului și deconectațil.

•

Nu conectați și nu folosiți produsul dacă aveți mâinile ude.

•

Nu trageți și nu agățați produsul de cablul de alimentare.

•

Nu folosiți vibrațiile prea mult timp.

•

Nu lăsați produsul pornit sau conectat nesupravegheat.

•

Verificați în mod regulat benzile de rezistență dacă există semne de uzură sau deteriorare.

•

Verificați aparatul în mod regulat dacă există semne de uzură sau deteriorare.

•

Utilizarea ar trebui să fie plăcută. Dacă vă simțiți rău, încetați exercițiul imediat și contactați
medicul.

•

Stai întotdeauna în mijlocul dispozitivului.

•

Limita de greutate a utilizatorului: 100 kg

•

Uz: Categoria H pentru uz casnic în corcondață cu EN 957

•

Certificare: 1808095 / 1808096
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DESCRIERE PRODUS
1. Capac superior

2. Capac bază

3. Suprafață cauciucată

4. Picioare

5. Intrare alimentare AC

BUTOANE
DISPLAY
6. Receptor infraroșu
7. Viteză 8. Viteză +
9. Pornit / oprit
10. Mod
11. Start / pause
12. Timp 13. Timp +

Valoarea presetată de timp pentru antrenament este de 10 minute înpărțită în 10 segmente.
Folosiți butoanele Timp + / - pentru a seta timpul.
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TELECOMANDĂ
1. Butonul pornire – Când aparatul este conectat
la curent cu acest buton puteți porni sau opri
aparatul. Când display-ul LCD afișează “00” “10”.
Aparatul va fi în modul standby.

2. Programe presetate P1, P2, P3

3. Start / Pause: apăsați pentru a porni sau a opri
un program.

4. Viteză +: Mărește viteza 1–50. Merge în timpul
antrenametului.

5. Timp +: Valoarea implicită este 10. Apăsați
butonul pentru a mări timpul.

6. Viteză -: Micșorați viteza 1–50. Merge în timpul
antrenametului.

7. Manual butoane rapide

8. Timp -: Valoarea implicită este 10. Apăsațo
butonul pentru a micșoara timpul.

Telecomanda are o rază de acțiune de 2.5 m.
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PROGRAME
P1
NIVEL

TIMP/S
P2
NIVEL

TIMP/S
P3
NIVEL

TIMP/S

6

UZ
Stai pe platformă și așezați-vă picioarele la aproximativ lățimea
umerilor. Antrenați talia și fesele.

Stai pe platformă cu genunchii ușor îndoiți.

Stai pe un scaun. Și pune picioarele pe platformă.Îți exersezi
coapsele și gambele.

Stai pe podea și puneți gambele pe platformă. Relaxați-vă în
timp ce vi se masează gambele.

Stați în genunchi pe podea și punteți mâinile pe platformă.
Aplecațivă ușor în față. Vă veți antrena umeri și brațele.
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MENTENANȚĂ ȘI DEPOZITARE
Asigurați-vă că produsul este oprit și deconectat înainte de întreținere.
Curățați suprafețele de cauciuc cu o cârpă moale umedă și apă caldă. Pentru o murdărie mai durabilă,
puteți utiliza produse de curățat nonagresive.
Nu folosiți diluent, soluții de curățare agresive, solvenți, etc.
Folosiți numai o cârpa uscată pentru a șterge controlerul. Umiditatea și apa pot deteriora controlerul.
Asigurați-vă că produsul este oprit și deconectat înainte de a pune la păstrare produsul.
Depozitați aparatul într-un loc uscat și umbrit.
Protejați-l de praf, temperaturi ridicate și umiditate.

DEPANARE
Nr.

Problemă

Cauze

Soluții

1

Produsul nu se pornește

Nu este băgat cablul de
alimentare
Butonul de pornire este pe oprit

Băgați cablul de alimentare

Siguranță arsă

Puneți butonul de pornire pe
pornit
Înlocuiți siguranța

2

Motorul scoate sunete în
timpul exercițiului

Sunete comune mecanici

Nu sunt necesare acțiuni

3

Telecomanda nu fucțiunează

Bateriile sunt slăbite

Înlocuiți bateriile

Rază de transmisie insuficientă

Raza este de 2.5 m

4

Oprire bruscă

Exercițiu finalizat

Poniți și opriți aparatul

5

Blocare

Sau trimis prea multe comenzi

Restartați aparatul

6

ER01 / ER02

Motorul nu merge

Contactați vânzătorul

Contactați întotdeauna vânzătorul în caz de erori ale aparatului.

SPECIFICAȚII
Număr produs

19894

Voltaj

220 V – 240 V, 100 – 120 VAC

Frecvență

50 / 60 Hz

Putere

200 W

PROTECȚIA MEDIULUI
După expirarea duratei de viață a produsului sau dacă repararea este posibilă dar nerentabilă, aruncațil conform
legilor locale și ecologic în cel mai apropiat loc de colectare de deșeuri.
Prin eliminarea corespunzătoare veți proteja mediul și sursele naturale. Mai mult, puteți ajuta la protejarea sănătății
umane. Dacă nu sunteți sigur de modul de arucare corectă, cereți sfatul autorităților locale pentru a evita încălcarea
legii sau sancțiuni.
Nu puneți bateriile printre deșeurile menajere, ci aruncațile în locuri special amenajate pentru ele .
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