
{SIX PACK} KÉSZLET 

1. Hogyan működik az eszköz? 

A(z) {Six Pack} készlet kevés áramot használ az izmok összehúzásához és gyengéd masszírozásához, vagy az 

izomerősítő hatáshoz: 

● Lazítsa el a befeszített váll-, hát- és derékizmokat 

● Javítsa az izomtónust 

● Masszázs 

2. Műszaki adatok: 

Feszültség: Lúgos elem 1,5V AAAx2EA 

Működési módok: A-F (6 mód) 

Frekvencia: 1~100 Hz 

Program időtartama: 12 perc 

Kimenet: Max. 9,8 mA 

Méret: 21x10x2,3 cm 

Súly:  57,4 g 

 

3. Termékjellemzők: 

3.1. Alacsony frekvenciájú terápia 

Az elektromosság segítségével a készülék alacsony frekvenciájú impulzust hoz létre, amely pozitív hatást 

gyakorol a testre. Állítsa be a kívánt intenzitást. Az alacsony frekvencia gyengéd, masszázsszerű hatással van a 
testre. 

3.2. 6 program közül választhat 

3.2.1. Egyszerűen válasszon a 6 mód közül 

3.2.2. A program 12 perc után automatikusan kikapcsol 

4. Használat 

                                                                                                                                                

ON/INC: bekapcsolás/intenzitás növelése 

OFF/DEC: kikapcsolás/intenzitás csökkentése 



PROGRAM: a programok közötti váltás 

A működési mód jelzői: 

 

Amikor megnyomja a „bekapcsolás/intenzitás növelése“ gombot, a jelzőfény erősebb lesz, és ugyanígy, amikor 
megnyomja a „kikapcsolás/intenzitás csökkentése“ gombot, a jelzőfény gyengül. 

● Mindkét gombnak 10 szintje van 

● Programok közti váltás: 6 mód közül választhat (A~F) 

● Ha lemerült az elem, akkor távolítsa el az elemtartó fedelét, és cserélje ki az elemet, majd helyezze 

vissza a fedelet. 

5. A(z) {Six pack} készlet használata 

● Mindig tiszta és száraz bőrön használja 

● Távolítsa el a védőfóliát a gélpárnákról 

● Helyezze a készüléket a kívánt testrészre (has, láb, váll stb.) 

! NE KAPCSOLJA BE A KÉSZÜLÉKET AZELŐTT, HOGY A TESTÉRE TENNÉ. 

! NE ÉRJEN A RAGADÓS FELÜLETEKHEZ, EZZEL ELKERÜLHETI A GÉLPÁRNÁK ÉLETTARTAMÁNAK RÖVIDÍTÉSÉT. 

6. Első használat 

● Vegye ki a készüléket a dobozból 

● Helyezze a készüléket a kívánt testrészre 

● Válassza ki a kívánt programot 

● Állítsa be az intenzitást 

● A program időtartama 12 perc 

● Többször nyomja meg a kikapcsolási gombot, egészen addig, amíg a jelzőfény kialszik 

A készüléket legfeljebb 12 percig, naponta 2-3 alkalommal használja. Ha hosszabb ideig használja, fáradtnak 

érezheti magát. 

Ne használja a készüléket étkezés után 30 perccel; a legjobb, ha a készüléket tiszta és száraz bőrön, tusolás 
után használja 

7. Kezelés 

● Használat után kapcsolja ki a készüléket. 

● Helyezzen egy védőfóliát a gélpárnákra, hogy azok ragadósak és tiszták maradjanak. 



● Nedves ronggyal és gyengéd tisztítószerrel távolítsa el az eszközről a szennyeződésektől. 

● Ne tegye ki közvetlen napfénynek, hőnek, nedvességnek, tűznek, elektromosságnak stb. 

● Gyermekektől elzárva tartandó. 

● Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel. 

● Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemet a vezérlőből. 

8. Elemcsere 

● Nyissa ki az elemtartó fedelét 

● Megfelelően helyezze be az elemet (figyeljen a + és - jelekre) 

● Tegye vissza a fedelet 

● Kapcsolja be a készüléket, és ellenőrizze, hogy működik-e 

ÖSSZEFOGLALÓ: 

 

1. Nyissa ki az elemtartót 

 

2. Helyezze be az elemeket (2xAAA) 

 



3. Csatlakoztassa a vezérlőt az egységhez 

 

4. Húzza le a védőfóliát 

 

5. Csatlakoztassa a vezérlőt az egységhez 

 

6. Helyezze a szalagot a karjára/lábára 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                           


