DİKKAT!

• Ürünü temizlemeden önce veya kullandıktan sonra mutlaka prizden çekiniz.
• Ürünü duşta veya banyoda kullanmayınız.
• Ürünü sudan her zaman uzak tutunuz.
• Ürünün suya düşmesi halinde hemen prizden çekiniz, prizden çekmeden önce ürünü sudan çıkarmaya
çalışmayınız.
• Hasarlı kablo ile kullanmayınız veya tamir etmeye çalışmayınız. Bluelight Servis Merkezi ile irtibata
geçiniz.

Özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler
• Patentli Çift Motorlu Titreşim özelliği ile yenilikçi ve etkili bir ürün.
• Patentli Çift Motorlu Titreşim, simetrik iki noktalı masaj hareketi yapabilen ve insan bedeninin simetrik
yapısına rahatlıkla uyum sağlayan eşsiz bir üründür. Bu teknoloji vücudun iki tarafında da çalışarak
daha dengeli, etkili ve hızlı bir uygulama ortaya koymaktadır.
• Maksimum konfor ve uyum için ergonomik olarak tasarlanmıştır.
• Ürün ayrıca açılıp kapanabilen ısıtma özelliği ile kullanıcıya isteğine göre seçim yapabilme özgürlüğü
tanımaktadır.
• Manuel olarak ayarlanabilen 5 dereceli sürat ve kuvvet seçeneği
• Farklı sürat ve kuvvetleri içeren Ritmik Masaj Programlama özelliği
• Kontrolü kolaylaştıran kumanda
• Titreşim hareket göstergeleri ile masaj hareketinin kolay anlaşılması
• Otomatik zamanlama fonksiyonu ile tüm modlar için 10 dakika sınırı
• Kaliteli taşıma çantası ile hareket kolaylığı
Önerilen Kullanım Şekli
Karın

Boyun Omuzlar ve Sırt

Kalça

Alt Sırt

Basen

Baldırlar

Doğru kullanım ile:

• İnceltme özelliği ile, sahip olmak istediğiniz vücut hatlarına ulaşabilirsiniz. Zayıflama diyeti ile birlikte
vücuttaki yağları yakmak ve fazla kiloları vermek için etkili bir üründür.
• Masaj hissiyatı ile yorgun günlerin sonunda dinlenebilir
• Değişik sürat ayarları ile hazım sürecinize katkıda bulunabilir
• Uygulanan noktalarda daha iyi kan deveranı sağlayarak adale yorgunluğunu giderebilirsiniz.
Tüketicinin Kendi Yapabileceği Bakım, Onarım ve Ürünün Temizliğine ilişkin bilgiler

• Cihazı temizlemeden önce fişten çekiniz.
• Benzin, tiner ve benzeri yanıcı parlayıcı maddeler ile temizlemeyiniz
• Cihazı nemli bir bez ile siliniz
• Ürün, yağ veya herhangi bir kayganlaştırıcı gerektirmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Periyodik bakım
veya yağlama gerektirmemektedir.
• Cihazın havalanma deliklerini saç ve tıkayıcı diğer maddelerden koruyunuz
• Uzun süre kullanılmayacaksa, ürünün adaptörünün tozsuz ve nemsiz bir ortamda saklanmasını öneririz.
Periyodik bakım gerektirmesi durumunda, periyodik bakımın yapılacağı zaman aralıkları ile
kimin tarafından yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler
Periyodik bakımlar yetkili servisler tarafından yapılır.

Bağlantı ve Montaj

• Adaptörü kemere ve elektrik prizine takınız
• Kemeri vücudunuzun uygulamak istediğiniz bölgesinin etrafına takınız ve güvenli bir şekilde
durduğundan emin olunuz
• Açma düğmesine basınca kırmızı ve yeşil ışıklar yanıp söner ve kemer kullanıma hazır olur
• Mod seçme düğmesine basınca, yeşil ışık yanar ve ürün otomatik (Ritmik) moda çalışmaya başlar.
• Mod seçme düğmesine tekrar basınca kırmızı ışık yanar ve ürün Manuel moda çalışmaya başlar
• Cihazın hızı + ve – düğmeleriyle ayarlanabilir (Ritmik mod için 4, Manuel mod için 5 hız)
• Cihaz açıkken HEAT UP düğmesine basarak ısıtma özelliğini açabilir ve tekrar basarak kapayabilirsiniz.
• Açma/kapama düğmesine basarak cihazı tamamen kapatabilirsiniz. (Tüm ışıklar sönecektir)
Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü
Kullanım Ömrü 7 yıldır.
Garanti Süresi
Garanti Süresi 2 yıldır.
Yurt dışındaki üretici firmanın unvanı ve açık adresi ile diğer erişim bilgileri (telefon, telefaks ve
e-mail vb.)
Future Health Equipment Co., Ltd.
No.18 Xiashiwei Industrial Zone, Fuyang Town
Shenzen - CHINA
Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler
Ürünü kullanmadığınız zamanlarda elektrik bağlantısını kesiniz.
SERVİS İSTASYONLARINI GÖSTERİR LİSTE
İthalatçı/İmalatçı-Üretici Firmanin
Ünvanı: Kt İç Ve Dış Ticaret
Merkez Adresi: 1.Levent Levent Mah.Lale Sok.No.14 Beşiktaş İstanbul
Telefon: Faks: Ticaret Sicil No: 532928-480510
Vergi No: 5410411639
Servis Adı :Ünal Şensöyler Elektronik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Yetkili Ad Soyad :
Vergi Dairesi :Gazikent
Vergi No :9120234783
Telefon No :342-2151578
Hyb No :14.31.27/Hyb-3199
Adres :Değirmiçem Mh.Muammer Aksoy Bulv.8 Nl.Sk.No:17/A Şehitkamil
Şehir: Gaziantep

Teknik Özellikler
Giriş

Çıkış

Frekans

Güç

AC100-240V

DC24V 1A

50-60 Hz

25W

