Návod na použití Vibra Tone
Upozornění:
1. Masážní pás Vibra Tone™ nepoužívejte v průběhu těhotenství, pokud trpíte trombózou nebo
pokud podstupujete léčbu.
2. Pokud jste překonali vážné onemocnění, před použitím Vibra Tone™ se poraďte se svým
ošetřujícím lékařem.
3. V případě, že při používání Vibra Tone™ pocítíte nevolnost, okamžitě jeho používání přerušte.
4. Nepoužívejte Vibra Tone™ 30 minut před nebo po jídle
5. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody a nedotýkejte se ho mokrýma rukama
6. Nepoužívejte přístroj při vysokých teplotách nebo ve vlhkém prostředí
7. přístroj skladujte v přiložené tašce a chraňte jej před ostrými předměty.
8. přístroj uskladníte mimo dosah dětí.
9. Nepokládejte na opasek těžké předměty.
10. Používejte výhradně přiložené kabely a adaptér.
11. Po každém použití odpojte přístroj od elektrické sítě.
12. přístroj nerozebírejte, neprovdejte na něm žádné změny, ani se ho nepokoušejte sami
opravovat.
13. Vibra Tone™ není lékařský ani terapeutický přístroj!
Používání opasku: Opasek rozepnete, přiložte ho na požadované místo na tele a opět ho
zapnete. Ujistěte se, že opasek dobře a pevně sedí. Potom zástrčku zapojte do elektrické zásuvky.

Ovládání:
Po zapojení přístroje do elektrické sítě stisknete tlačítko ON/OFF na ovladači. Zvukový signál a
rozsvícení červeně LED diody „power“ oznámí, že přístroj je připravený k použití. Zvolte jeden z
provozních režimu – automatický nebo manuální.

Automatický režim
Automatický režim je složen ze speciálně koncipované kombinace vibrací, která
zaručuje, že se při používání přístroje budete cítit příjemně.
1. Tlačítkem „Mode“ na ovladači aktivujte automatický režim. Rozsvítí se červená LED dioda
„Auto“.
2. Tlačítky označenými „+“ a „-“ můžete potom snižovat nebo zvyšovat intenzitu vibrací.

Manuální režim
Manuální režim je tvořen jedním konstantním vibračním rytmem, určeným k
tomu, abyste na potřebném místě těla mohli kdykoli aplikovat nejvhodnější
intenzitu vibrací.
1. Dvakrát krátce stisknete tlačítko „Mode“ na ovladači a aktivujte tak manuální režim. Rozsvítí
se červená LED dioda „manuál“.
2. Tlačítky označenými „+“ a „-“ můžete potom snižovat nebo zvyšovat intenzitu vibrací.

Aktuální režim můžete kdykoli změnit stisknutím tlačítka „Mode“. Po 30
minutách provozu se přístroj automaticky vypne. Pokud už jej nechcete dál
používat, stisknete tlačítko ON/OFF. červená LED dioda „poker“ zhasne.
Potom přístroj odpojte od elektrické sítě.

Čištení a údržba
Přístroj Vibra Tone™ prakticky nevyžaduje žádnou údržbu. Čas od času je
možné jej otřít měkkým navlhčeným hadříkem. Před čištěním odpojte přístroj
od elektrické sítě.

Technické údaje
Opasek:
Vstup: 220 – 240 V AC Výstup: 12 V Frekvence: 50 – 60 Hz Příkon: 12 W
Adaptér:
Vstup: 110 – 240 V Výstup: 12 V, 1000 a Frekvence: 50 – 60 Hz Přístroj Vibra Tone™
splňuje směrnice o bezpečném provozu elektrických přístrojů a elektromagnetické snášenlivosti.

