
Ostrzeżenia
1. Do ładowania urządzenia należy używać oryginalnej ładowarki. Pełne
naładowanie trwa 3-4 godzin, 
2. Nie używaj tego urządzenia podczas ładowania.
3. Nie wkładać ani nie dotykać szczeliny między głowicą masującą a osłoną
palcami lub innymi przedmiotami podczas użytkowania, aby nie przytrzasnąć.
4. Tego urządzenia nie można samodzielnie rozmontowywać ani
modyfikować.
5. Ze względu na dużą moc urządzenia, zaleca się używanie go jednorazowo
przez 10-20 minut, aby uniknąć fizycznego dyskomfortu.
6. Nie pozwalaj dziecku na samo uderzenie.
7. jeśli odczuwasz ból lub dyskomfort, natychmiast zaprzestań używania.

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

MASSAGE GUN  EM003
Instrukcja

Nazwa - Masażer powięzi
Model - EM003
Napięcie robocze: 24 V
Moc wyjściowa - 20W
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1. przycisk wyjmowania baterii
2. wskaźnik naładowania baterii
3. przełącznik baterii
4. port ładowania
5. wskaźnik mocy; kiedy wyświetlacz
cyfrowy po prawej stronie ekranu LCD
pokazuje 99; oznacza to, że moc jest
pełna, liczba stopniowo zmienia się na
80,90,40, oznacza, że moc spada, gdy
liczba na wyświetlaczu wynosi 20,
bateria się wyczerpuje i należy ją
naładować.
6. Wskaźnik biegów; liczba po lewej
stronie ekranu reprezentuje układ jezdny
maszyny. Dla biegu 01 częstotliwość
impulsów wynosi 1200 obr / min, jeśli
dodasz jeden bieg, częstotliwość
wzrośnie o 100 obr / min, klasa wyższa
to 20, a maksymalna prędkość to 3200
obr / min.
7. Zwiększ lub zmniejsz przełącznik;
przycisk + - na ekranie to przełącznik
zwiększania i zmniejszania biegów, raz
kliknięcie +, bieg plus jeden, raz
kliknięcie - , bieg minus jeden, jeśli
przytrzymasz przycisk + lub - przez pięć
sekund, masażer powięzi zatrzyma się,
ponownie kliknij przycisk + i ponownie
uruchomi się masażer powięzi.
8. Akumulator: (napięcie 24V)

1. zainstaluj, umieść głowicę masującą
w maszynie i przekręć o 360 stopni

zgodnie z ruchem wskazówek zegara

2. Odinstaluj, obróć głowicę masującą o 360
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

Uwaga: po zainstalowaniu głowicy masującej należy najpierw umieścić
głowicę masującą w maszynie, a następnie obrócić o 360 zgodnie z

ruchem wskazówek zegara, aby mocno ją wyjąć, obrócić o 360 w lewo,
aby poluzować, a następnie wyciągnąć ją z maszyny

Podczas instalowania baterii ustaw
wybrzuszenie baterii na przycisk
wyjmowania, a następnie włóż baterię

jeśli chcesz wyjąć baterię, przytrzymaj
uchwyt baterii, naciśnij przycisk wyjmowania
baterii, a następnie wyciągnij ją.

Instrukcja użytkowania:
1. Aby zainstalować baterię, ustaw wybrzuszenie baterii do przycisku
wyjmowania, a następnie włóż baterię. Aby wyjąć baterię, przytrzymaj
uchwyt baterii i naciśnij przycisk wyjmowania baterii, a następnie
wyciągnij.
2. Po ustawieniu przełącznika baterii w pozycji „ON”, wskaźnik
naładowania baterii zaświeci się, ekran zaświeci się, dwie cyfry po prawej
stronie ekranu oznaczają stan baterii, 99/80/60/40/20 wskazuje moc od
pełnej do niskiej.
3. W zależności od potrzeb poszczególnych części masażu należy dobrać
odpowiednią głowicę masującą do okrągłego otworu znajdującego się z
przodu urządzenia.
4. Kliknij przycisk + u dołu ekranu, a masażer powięzi zacznie działać,
liczba w lewym górnym rogu ekranu reprezentuje pozycję biegu, każde
kliknięcie + przycisk, zwiększ pozycję biegu o jeden bieg, 01 prędkość to
1200 obr / min, każdy dodatkowy bieg zwiększał prędkość o 100 obr / min,
bieg najwyższy to 20 bieg, a prędkość to 3200 obr / min.
Po kliknięciu przycisku - maszyna minus jeden bieg. W dowolnej pozycji
biegu (01-20) naciśnij i przytrzymaj przycisk + lub - przez pięć sekund, a
masażer powięzi przestanie działać.
5. Po zakończeniu masażu wyłącz przełącznik baterii do pozycji „OFF”, a
ekran się wyłączy.
6. Aby chronić urządzenie, masażer powięzi przestanie działać
automatycznie, jeśli działa nieprzerwanie przez ponad 10 minut lub jeśli
siła nacisku jest zbyt duża, włącz go ponownie, jeśli chcesz go nadal
używać.


