
Głęboka stymulacja mięśni zapewniana przez masaż wibracyjny
może przynieść wszystkie następujące korzyści:

* Łatwość miękkiej regeneracji mięśni
* Przyspieszenie regeneracja mięśni
* Poprawa przepływu krwi
* Poprawa reakcji mięśni
* Uwalnianie kwasu mlekowego
* Stymulowanie wzrostu mięśni
* Szybkie zwiększenie zakresu ruchu

Parametry techniczne:
Model: K1S
Nazwa handlowa: Pistolet do masażu powięzi głębokich mięśni
Napięcie znamionowe: DC 25.2V
Moc: 20-220W
Częstotliwość znamionowa: 20-55Hz
Czas trwania: Najwyższa ranga 2.7H

1. Zasilanie MASAŻERA
Aby włączyć masażer po prostu przerzuć przełącznik do pozycji
włączonej w dolnej części uchwytu, po zakończeniu wcisnąć
klawisz zasilania, w którym momencie diody LED zapalą wskaźnik
naładowania baterii. Po wykonaniu tej opcji naciśnij klawisz
prędkości, aby wybrać optymalną prędkość.

2. Ładowanie akumulatora
Aby naładować baterię, wystarczy podłączyć adapter do dolnej
części masażera. Upewnij się, że masażer jest w pozycji
wyłączonej, po podłączeniu adaptera ściennego wskaże czerwony,
gdy jest ładowany i zielony po pełnym naładowaniu. Wyłącz dolny
przełącznik, jeśli masażer nie będzie używany przez dłuższy czas.

Pistolet do masażu
Instrukcja obsługi

UWAGA: Przed pierwszym użyciem należy naładować baterię do
pełna.

OSTREŻENIE !
1. Nie używaj tego urządzenia podczas ładowania.
2. Nie wkładaj ani nie dotykaj szczeliny między głowicą do masażu
a skorupą palcami lub innymi przedmiotami podczas
użytkowania, aby nie doznać urazu.
3. Nie zezwalaj dzieciom na samodzielne korzystanie.
4. Ta maszyna nie może być samodzielnie zmontowana lub
zmodyfikowana
5. Ze względu na dużą moc tej maszyny zaleca się używać go
przez 10-20 minut na raz, aby uniknąć fizycznego dyskomfortu.
6. Pamiętaj, aby naładować urządzenie, należy naładować
skorzystać z oryginalnej ładowarki.
7. Jeśli wystąpi ból lub dyskomfort, należy natychmiast zaprzestać
stosowania.

Należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem
poniższego wniosku.
Pacjenci z osteoporozą, osoby z problemami z sercem z
elektronicznym urządzenie medycznym, kobiety w ciąży, każdy z
urazem fizycznym lub innymi powikłaniami medycznymi muszą
skonsultować się z lekarzem przed użyciem
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