ULTRAHANGOS, RÁDIÓFREKVENCIÁS
TESTFORMÁLÓ KÉSZÜLÉK

javítják a nyirokkeringést. Erőteljes Rádiófrekvenciás
alakformáló funkciója hőhatással, a bőr dermális rétegére
fokozza a zsírégetést.
2. A 625 nm hullámhosszú vörös fény magas tisztaságú, erős
fotoszintézis energiával és egyenletes energia
sűrűségjellemzőkkel aktiválja a bőr sejtjeit. Elősegíti a sejtek
anyagcseréjét, mechanikus rezgései elősegít a kollagén rostok
összehúzódását és termelését, felgyorsítja a zsír lebomlását és
hatékonyan csökkenti a makacs zsírpárnákat.
3. Egyedi cinkötvözetű masszázsfejjel, rendkívüli érzést hagy
maga után. LCD HD intelligens kijelzővel és könnyen
kezelhető üzemmóddal felszerelt eszköz. A felhasználóbarát
kialakítás, a kifinomult felépítés és a tökéletes extravagáns
megjelenés biztosítja a végső fitnesz élményt az Ön számára.
4. USB töltővel rendelkezik, tartós, energiatakarékos és
környezetbarát.
Termék technikai adatai:

Termék leírás:
1. 680000 alkalommal az ultrahangos, magas frekvenciájú
rezgések, azonnal felébresztik a bőr sejtjeit és javítják azok
anyagcseréjét. Elősegítik a zsírblokkok bomlását, továbbá

Rezgési Frekvencia

680000 alkalom/s

Gép mérete:

90*90*110mm

Üzemi feszültség

8.4V

Áram működés

0.14-2A

üzemmódot és érintse meg az energiás masszázsfejjel a bőrt,

Charging Voltage:

5.0V

Töltési feszültség:

16.8W

Nettó súlya:

296g

karcsúsítani kívánt területre, majd lefelé és körbe-körbe

Bruttó Súlya

660g

masszírozza meg a kívánt területet. Ismételje meg a műveletet

Töltési idő:

2,5 óra

2-3-szor.

Folyamatos felhasználási
idő:

1 óra

hogy elkezdődjön a kezelés.
2. Tartsa szorosan a fogantyút, egyenletesen nyomja a

3. Használat után kérjük, időben tisztítsa meg a kezelő fejét puha
ruhával vagy nedves törlőkendővel.
4. Helyezze a gépet száraz, szellőztetett helyre.
5. Töltés közben először nyissa ki a töltőport szilikon
csatlakozóját, majd dugja be az USB kábelt a töltéshez.

1. Fürdés után vigyen fel egyenletesen karcsúsító krémet vagy
olajat, szükség szerint azokra a testrészekre, amiket
karcsúsítani szeretne (derék, combok, karok stb. Ezek után
nyomja meg a be / ki gombot, válassza ki a megfelelő

Piros LED lámpa + RF + mechanikus rezgés VIB (három üzem
módban: piros Led lámpák gyorsan villognak + szakaszos rezgés,
folyamatosan világítanak a piros Led lámpák + hosszú mechanikus
rezgés)
Alakformálás mód:
Mechanikus rezgés VIB + ultrahangos CV (három üzemmód:
szakaszos mechanikus rövid rezgés, szakaszos mechanikus hosszú
rezgés, mechanikus hosszú rezgés).

Üzem módok:

1. Megváltoztathatja a működési módot a funkcióválasztó gomb
megnyomásával.
2. Az eszköz töltéshez használja a megfelelő adaptert.

(Egyik üzemmód használata sem haladhatja meg a 15 percet!)
Használati mód világos bőrűek számára:
Energia piros LED lámpa + Rádió frekvenciás (RF) üzem mód (a piros
lámpa lassan villog, gyorsan villog, folyamatosan világít, három
üzemmódban).

 Az egy gomb megnyomásával bekapcsolja a készüléket,
nyomja meg a gombot és a „di di” hang jelezni fogja a
készülék kikapcsolását.; Ha nem elég a töltöttségi színt, akkor
„di di” hangjelzéssel fog hallani és a készülék magától
kikapcsol. Kérjük, időben töltse fel a készüléket.

Zsírégetés Mód:
Piros LED lámpafény energia +
Ultrahangos kavitációs üzemmód (CV)

Intenzív zsírbontásí mód:



Tippek
Ha szőrszálakkal fedett testrészen szeretné használni a
készüléket kérem először borotválja le és csak utána kezdje el
használni a készüléket.




Fürdőzés után a készülék jobban kifejti a hatását.
Ha a gépet karcsúsító krémmel / olajjal együtt használja,
fokozza a hatást




Ne használja a készüléket heti 3 alkalomnál többet.
Ez a termék a kéz, a has, a láb, a combzsír és más zsírok
könnyen felhalmozódó részeire alkalmas. (Nem használható:
fej, nyak, könyök, csukló, térd, boka, láb, gerinc és más
részek.)

Hasznos Infók
A termék jobb karbantartása és a hosszú élettartam megóvása
érdekében kérjük, ne használja a terméket töltés közben.
2. A termék töltéséhez USB kábelt kell használni, és a teljes
feltöltéshez 2,5 órára van szüksége.
3. Alacsony töltöttségi üzemmódót jelez a készülék, ha az elem
ikon a led kijelzőn villog és sípol akkor kérem töltse fel.
4. Ha az eszköz nem reagál miközben megnyomja a gombot,
kérjük töltse fel. Ha a feltöltés után még mindig nem működik
akkor kérjük, ellenőrizze a megjegyzéseket.
6. Töltés közben a képernyőn megjelenik az akkumulátor
feltöltésé.
7. Töltés után helyezze száraz és tiszta helyre a biztonságos
tárolás érdekében.
8. A teljes feltöltés kb. 1 órát vehet igénybe.

Fontos!
1.Terhes nők és bőrbetegségben szenvedő betegek ne használják
ezt a terméket.
2.Kerülje el az étkezés utáni egy órán belüli használatát.
3 Ne használja fel a készüléket túlzottan, kerülje a túlmelegedést,
ami készülék meghibásodásához vezethet
4. Ne használja fürdéskor vagy gőzfürdőnél a készüléket. Kerülje
a víz bejutását a készülékbe, mert a készülék meghibásodhat.
5. Ez a termék nem vízhatlan; tisztításához használjon puha ruhát
vagy nedves törlőt. Kérjük, tartsa tisztán a gépet, ha hosszú ideig
nem használja.
6. Ha rosszul érzi magát a gép használatakor, vagy a bőr felszínén
rendelleneségeket észlel, kérjük, hagyja abba a készülék
használatát, és keresse fel orvosát.
7. Kérjük, tárolja a készüléket száraz helyen.
8. Kérjük, tartsa távol a készüléket a gyermekektől.

GYIK

K: Hogyan lehet tudni, hogy mikor fejeződik be az eszköz feltöltése?
V: Az akkumulátor ikon villogása válik és automatikusan leáll.
K: Hogyan lehet tudni, menyire van feltöltve?
V: Töltését a bekapcsolásnál ellenőrizheti, az akkumulátor ikon
növekményes mintázatot mutat, a töltés kikapcsolás esetén, a kijelzőn
a „CH” felirat látható

K: Vízálló?
V: A termék nem vízálló, nedves törlőkendőkkel tisztítsa meg az
masszázsfejet.
K: Működhet töltés közben?
V: Nem, szivárgási balesethez vezet, csökkentheti a termék
élettartamát, először fel kell feltölteni, majd felhasználhatja.

