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Măsuri de siguranță
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!Pentru a asigura funcționarea adecvată a Produsului, vă rugăm să citiți cu atenție acest MANUAL DE UTILIZARE 
înainte de utilizare și acordați atenție în special măsurilor de siguranță.

Mediu de utilizare
Nu utilizați produsul în medii umede sau prăfoase pentru a evita șocurile electrice și deteriorarea părților mecanice
Nu utilizați produsul atunci când temperatura interioară depășește 40°C.
Nu utilizați produsul în aer liber sau în lumina directă a soarelui.
Vă rugăm să utilizați produsul pe o suprafață plană.
Vă rugăm să așteptați o oră înainte de a utiliza produsul atunci când a fost mutat de la temperatură scăzută la 
temperatură mai ridicată, pentru a preveni condensul vaporilor de apă să se prelingă pe dispozitiv și să cauzeze 
vreo defecțiune.

Persoanelor aflate în condițiile de mai jos nu li se recomandată să utilizeze produsul:
Este recomandat să vă adresați medicului dumneavoastră înainte de utilizare.
Pacienți care sunt sub tratament sau care nu se simt bine;
Pacienți cu tumoare malignă;
Femei însărcinate sau femeile a�ate la menstruație 
Persoanele cu boli de inimă;
Pacienți cu osteoporoză;
Persoane cu stimulator cardiac sau alt instrument electronic medical implantat;
Persoanele cu membre arti�ciale;
Persoane sensibile la vibrații și exerciții �zice intense.

Observații în timpul funcționării
Înainte de utilizare, vă rugăm să vă dați jos ceasul, brățara, telefonul mobil sau alte obiecte de valoare și chei, cuțitul 
sau alte obiecte ascuțite, pentru a evita leziunile sau vătămarea corporală.
Nu fumați în timp ce utilizați produsul.
Vă rugăm să nu utilizați produsul împreună cu alte echipamente medicale.
Vă rugăm să nu utilizați produsul în scopuri de tratament medical.
Nu utilizați produsul imediat după masă sau după ce ați băut lichide.
În timpul utilizării, țineți copiii și animalele de companie departe de produs. Este interzisă introducerea degetelor 
sau a altor corpuri străine în spațiul dintre carcasa din mijloc și carcasa de la bază.
Este necesară supravegherea pentru copiii sub 10 ani și persoanele cu vârsta peste 60 de ani în timpul utilizării 
produsului.
Capacitatea de încărcare a produsului este de 150 kg; persoanelor peste această greutate nu li se recomandă să 
utilizeze produsul.
Utilizarea acestui produs este limitată doar la o singură persoană. Clasa articol HB conform EN20957-1

!AVERTISMENT
Demontarea, dezasamblarea sau recondiționarea  neautorizată este interzisă, pentru a preveni șocurile electrice 
sau alte defecțiuni. Vă rugăm să contactați imediat producătorul sau distribuitorul local dacă sunt necesare lucrări 
de service.
Opriți utilizarea Produsului în condițiile de mai jos, apoi opriți alimentarea cu energie electrică și scoateți ștecherul
 din priza.
 Produsul sau controlerul este stropit accidental cu apă sau un alt lichid.
Vreunul dintre accesorii este deteriorat sau componentele interne sunt expuse.
Simțiți ceva anormal sau durere severă în timpul utilizării
Pana de curent.
Vreme cu tunete sau fulgere.



Ștecher și cablu de alimentare

Setul include:
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Verificați dacă tensiunea este conformă cu cea specificată pentru produs. Pentru a 
preveni electrocutarea, nu trageți ștecherul cu mâna udă. Țrageți ținând ștecherul și nu 
cablul de alimentare pentru a scoate cablul de alimentare. Opriți comutatorul de 
alimentare și scoateți ștecherul din priză  în caz de defecțiune electrică, sau în cazul 
neutilizării pentru o perioadă lungă de timp. Opriți utilizarea produsului în cazul în care 
cablul de alimentare este deteriorat, opriți comutatorul de alimentare, scoateți ștecherul 
și contactați tehnicienii pentru reparații.



5

Imagine de ansamblu a articolului

Instrucțiuni de utilizare
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Controler 

Programe automate
Interval de viteză 1-20 nivele
A= mișcare fără Rolă
B= mișcare cu Rolă
programul presetat 10 minute �ecare, după apăsarea butonului, va începe numărătoarea inversă
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Mod de utilizare
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Depozitare și întreținere

Specificații

Înainte de curățare, asigurați-vă că alimentarea cu energie electrică este oprită și că 
ștecherul este scos din priză. Pedala de cauciuc și carcasele pot fi curățate cu o lavetă 
care conține detergent, iar detergentul trebuie îndepărtat cu o lavetă.

!OBSERVAȚIE: Nu curățați produsul cu detergent coroziv, cum ar fi benzen sau diluant, 
deoarece poate provoca decolorare, coroziune sau fisuri pe produs. Pentru a evita 
scurtcircuitul, nu permiteți pătrunderea apei în produs.

CONTROLER 
Deoarece cârpa umedă poate provoca defecțiuni ale controlerului, se poate folosi numai 
cârpă uscată.

Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit și că ștecherul este scos din priză.
Curățați praful și murdăria de pe produs și păstrați-l curat și departe de locurile cu 
umiditate ridicată.

Dacă Produsul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, trebuie să-l acoperiți cu 
un material rezistent la praf (pe care trebuie să îl achiziționați dvs.) pentru a preveni 
pătrunderea prafului.

Tensiune de intrare: 100-240v , 50/60Hz
Tensiunea de ieșire: 24V,2.5A
Greutatea maximă a utilizatorului: 30kg


