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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.
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Măsuri de siguranță
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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 aflate la menstruație;
Persoanele cu boli de inimă;
Pacienți cu osteoporoză;
Persoane cu stimulator cardiac sau alt instrument electronic medical implantat;
Persoanele cu membre artificiale;
Persoane sensibile la vibrații și exerciții fizice 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.

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.
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Ștecher și cablu de alimentare

Funcțiile produsului
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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.
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P0 - stretching abdomen

P1 - stretching de relaxare

P2 - stretching cu mișcări ușoare

P3 - stretching alergare

P4 - stretching jogging

P5 - stretching mers rapid

P6 - stretching mers

P7 - stretching mediu

P8 - stretching de nivel ridicat

P9 - stretching perntru inimă

Programe

TELECOMANDA
START/ STOP: Introduceți ștecherul în priză, porniți alimentarea, apoi apăsați butonul pentru 
a porni produsul. În timpul funcționării dispozitivului, apăsați acest buton pentru a-l opri.
TIME-: Reducerea timpului: timpul de lucru implicit este de 10 minute împărțit în 10 niveluri, 
apăsați acest buton pentru a reduce timpul.
Speed+: Creșterea vitezei: manual 1-20. Apăsați acest buton pentru a mări viteza când 
dispozitivul funcționează.
TIME+: Creșterea timpului: timpul de lucru implicit este de 10 minute împărțit în 10 niveluri, 
apăsați acest buton pentru a mări intervalul de timpul.
SPEED-: Creșterea timpului: timpul de lucru implicit este de 10 minute împărțit în 10 niveluri, 
apăsați acest buton pentru a mări intervalul de timpul.
Notă: intervalul efectiv de recepție a semnalului telecomenzii este de 2,5 metri, indicatorul de 
emisie în infraroșu al controlerului ar trebui să fie aliniat cu fereastra de recepție în 
infraroșu de pe produs.
Start: Consultați 1
Program: Consultați 2
  Speed+/-: În timp ce dispozitivul funcționează în modul manual, viteza poate fi reglată prin 
acest buton.
Time+/-: Când mașina se oprește în modul manual, timpul poate fi reglat între 1-20  minute 
(Interval de timp implicit: 10 minute).
Metoda de afișare a ledului: Metoda 1: Mod. Viteza Metoda 2: Minute: A doua
Ambele metode vor alterna în 5 secunde.
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Funcții și caracteristici 
Frumusețea corporală: prin vibrații relaxante și de înaltă frecvență și în combinație cu diverse posturi de 
exerciții, acest dispozitiv poate stimula profund țesutul muscular, poate reduce acumularea de grăsime, 
poate reabilita elasticitatea mușchilor, sculptează o formă frumoasă a corpului, apoi îi face pe utilizatori 
să se vitalizeze și să se simtă încrezători.

Exercițiu: Împrumutând idei de sănătate și fitness din cultura tradițională chineză, cum ar fi Kung Fu, 
budismul, taoismul, pledează pentru exerciții pasive, care vă permit să faceți exerciții fizice într-un mod 
relativ static pentru a vă relaxa mintea și corpul, a alina durerea și durerea, oboseală, pentru a 
îmbunătăți circulația interioară, iar apoi să vă facă mai puternic și mai sănătos.

Modalitate de mutare

Curățarea suprafețelor

Depozitare și întreținere

Există două mânere prevăzute la ambele capete ale carcasei 
din mijloc. Când mutați produsul, ridicați capătul opus roții, 
prindeți mânerul și mutați produsul în locul dorit.

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.
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Probleme comune & Solutii
1.Oprire de urgență: Led-ul de pe consolă indică ‘’ Er-3”, Led-ul de pe PCB (Placă de circuit imprimat) luminează intermitent de trei ori.

2.Eroare de conexiune: Led-ul de pe consolă indică ‘’ER-4”, Led-ul de pe PCB luminează intermitent de patru ori.

3.Deteriorarea tubului electronic: Led-ul de pe consolă indică ‘’ER-5”, Led-ul de pe PCB luminează intermitent de cinci ori.

4.Supraalimentare energie electrică: Led-ul de pe consolă indică ‘’ER-6”, Led-ul de pe PCB luminează intermitent de șase ori.

5.Anomalie inginerească: Led-ul de pe consolă indică ‘’ER-7”, Led-ul de pe PCB luminează intermitent de șapte ori.

6.Componentă de inginerie blocată: Led-ul de pe consolă indică ‘’ER-8”, Led-ul de pe PCB luminează intermitent de opt ori.

7.Tensiune joasă: Led-ul de pe consolă indică „ER-9”, Led-ul de pe PCB luminează intermitent de nouă ori.

Specificații tehnice

Curățarea suprafețelor

Depozitare și întreținere

Tensiune nominală:  220 – 240 V 
Putere nominală:  240 W 
Frecvența nominală: 50/60 Hz 
Greutatea maximă a utilizatorului: 150 kg 
Dimensiune atunci când este asamblat: 69 x 39 x 13 cm 
G.W./N.W.: 14,5/12,5 kg 
Masaj funcțional cu bile magnetice

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.


