
{SIX PACK} SET 

1. Cum funcționează dispozitivul? 

Setul {Six Pack} utilizează curentul electric de joasă tensiune pentru a contracta mușchii și pentru a oferi un 
efect de masaj blând sau de întărire musculară: 

● Relaxează mușchii încordați ai umerilor, spatelui și taliei 

● Îmbunătățește tonusul muscular 

● Masaj 

2. Specificații: 

Tensiune: Baterie alcalină 1,5 V AAA x 2EA 

Moduri de operare: A-F (6 moduri) 

Frecvență: 1~100 Hz 

Durată program: 12 minute 

Putere de ieșire: Max. 9,8 mA 

Dimensiune: 21 x 10 x 2,3 cm 

Greutate:  57,4 g 

 

3. Caracteristicile produsului: 

3.1. Terapie cu frecvență joasă 

Cu ajutorul electricității, dispozitivul creează un impuls de frecvență joasă, care are un efect pozitiv asupra 
corpului. Setați intensitatea după preferințele dvs. O frecvență joasă are efectul unui masaj delicat al corpului. 

3.2. Selectați din 6 programe 

3.2.1. Selectați pur și simplu din 6 moduri de operare 

3.2.2. Programul se oprește automat după 12 minute 

4. Mod de utilizare 

                                                                                                                                                

ON/INC: pornire/creștere intensitate 

OFF/DEC: oprire/micșorare intensitate 

PROGRAM: comutare între programe 



Indicatori mod de operare: 

 

Când apăsați butonul „pornire/creștere intensitate”, lumina indicatoare devine mai puternică și invers, atunci 
când apăsați butonul „oprire/micșorare intensitate”, lumina indicatoare devine mai slabă. 

● Ambele butoane au 10 nivele 

● Comutarea între programe: selectați din 6 moduri (A~F) 

● Când bateria este consumată, scoateți capacul compartimentului pentru baterii și înlocuiți bateria, 
apoi puneți capacul la loc. 

5. Modul de utilizare a setului {Six pack} 

● Utilizați întotdeauna pe pielea curată și uscată 

● Îndepărtați folia protectoare de pe plăcuțele cu gel 

● Aplicați dispozitivul pe partea corpului dorită (abdomen, picioare, umeri etc.) 

! NU PORNIȚI DISPOZITIVUL ÎNAINTE DE A-L APLICA PE CORP. 

! NU ATINGEȚI SUPRAFEȚELE ADEZIVE PENTRU A EVITA REDUCEREA DURATEI DE VIAȚĂ AL PLĂCUȚELOR CU 
GEL. 

6. Prima utilizare 

● Scoateți dispozitivul din cutie 

● Aplicați dispozitivul pe partea corpului dorită 

● Selectați programul dorit 

● Reglați intensitatea 

● Durata programului este de 12 minute 

● Apăsați în mod repetat butonul de oprire până când lumina indicatoare se stinge 

Cel mai bine este să utilizați dispozitivul maxim 12 minute o dată, de 2-3 ori pe zi. Dacă îl utilizați mai mult timp, 
e posibil să simțiți oboseală. 

Evitați utilizarea dispozitivului la 30 de minute după masă; cel mai bine este să utilizați dispozitivul după duș, pe 
pielea curată și uscată 

7. Îngrijire 

● Opriți aparatul după utilizare. 

● Puneți un film de protecție pe plăcuțele cu gel pentru a le menține adezive și curate. 

● Curățați murdăria cu o cârpă umedă și cu un agent de curățare blând. 



● Nu expuneți la lumina directă a soarelui, căldură, umiditate, foc, electricitate etc. 

● A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

● Nu atingeți dispozitivul cu mâinile ude. 

● Dacă nu utilizați dispozitivul pentru un timp mai îndelungat, scoateți bateria din controler. 

8. Înlocuirea bateriei 

● Deschideți capacul compartimentului pentru baterii 

● Introduceți corect bateria (atenție la semnele + și -) 

● Puneți capacul la loc 

● Porniți dispozitivul și verificați dacă funcționează 

REZUMAT: 

 

1. Deschideți compartimentul pentru baterii 

 

2. Introduceți bateriile (2 x AAA) 

 

3. Atașați controlerul la unitate 



 

4. Dezlipiți filmul de protecție 

 

5. Atașați controlerul la unitate 

 

6. Plasați banda pe braț/picior 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                           


