BODY-REST MASAJ KEMERİ KULLANMA KILAVUZU

Ürünü çıkarınız ve gerekli parçaya bağlayınız.Sertliğini rahatlık hissedene kadar ayarlayınız.
Güç ‘POWER’ düğmesine basınız ve ürünü otomatik modda başlatınız. Yoğunluk otomatik
olarak güçlüden zayıfa doğru dolaşacaktır.Sonra ‘MODE’ düğmesine basarak manuel
çalıştırmaya getiriniz. ‘INTENSITY’ düğmesine basarak gerekli yoğunluğu ayarlayınız.
Gerekirse sadece ’POWER’ düğmesine basarak ürünü durdurunuz.‘HEAT’ düğmesine
basarak sıcaklık fonksiyonunu başlatabilirsiniz.
Ürünü kullanmıyorsanız, ürünü kapatınız, < Güç kaynağını kapatınız böylece ürünün
bozulmasını önlersiniz.
ÜRÜNÜN İÇİNDEKİLER:
1. Güç adaptor (24V 2.5A)

1 adet

2. Kullanma talimatı

1 adet

3. Uzatılabilir kemer 50cm

1 adet

ÜRÜN NASIL ÇALIŞIR
LED mikrobilgisayar kontrolü kullanarak, kuvvetle titreyen kemer çift yönlü motor
vibrasyonu ile karın ve arka kısım, kaba etler, baldırlar, kalçalar ve kollar üzerinde
doğrudan etki yapar.İki güçlü dahili motor 12000t/m (6000 devir) güç ile insan vücudu
üzerinde derinin yüzeyinden alt katmanlarına kadar doğrudan hareket eder.Buna ek
olarak termal tedavi fonksiyonu yağların çözülmesine yardımcı olur, kas ağrılarını azaltır,
yorgunluğu alır, kan dolaşımını düzenler, metabolizmayı hızlandırır.Son teknoloji LED
mikrobilgisayarlı kontrol paneli kullanıldığından, vibrasyon hızına kolayca hükmedilebilir
ve ilk bakışta öğrenilir.
Kuvvetli titreme kemeri ile vücudun şekillendirilmesi bundan sonra zor bir şey değil.
Kolayca egzersiz yapmanızı ve kıvrımlarınızın mükemmel olmasını sağlayacaktır!

ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ:
*LED mikrobilgisayar kontrol işlemci: Otomatik ayarlama ve manuel ayarlama
*Güçlü enerji için 555 model motor kullanılmıştır.
*Isıyla tedavi fonksiyonu.
*Özel geniş kapsamlı vibrasyon yöntemleri, 200t/s hızında hızlı vibrasyon

ELEKTRİK PARAMETRELERİ:
*Voltaj: AC220V/50Hz
*Güç : 60W
*Kemerin çalışma akımı: 2.5A
*Adaptör: IN AC110-240V/50Hz OUT DC24V/2.5A
*Masaj motoru: 555 model DC24V 5000r/m(boşta)
*Isıtma teli: 1.2m/62

TEMEL MOTOR FONKSİYONU:
1. Ürün içerisinde bir grup otomatik ayarlı ve manuel ayarlı 555 model motorlu vibrasyon
cihazı bulunmaktadır.
2. Güç düğmesi: Gücü açmak için

’POWER’ düğmesine basınız cihaz ilk çalışmaya

geçecektir, < Otomatik mod: Dört yoğunluklu otomatik hız değiştirme, 30 dakikalık
otomatik zamanlama >. O sırada vibrasyon diski dönecektir.
3. Mod düğmesi: Otomatik modu ve manuel modu seçmek için düğmeye basınız. Otomatik
mod için yoğunluk seviyesi otomatik olarak ayarlanır. Manuel modda yoğunluk seviyesi el
ile ayarlanır.
4. Yoğunluk düğmesi: Manuel modda 4 farklı çalışma yoğunluğunu ayarlamak için düğmeye
basınız.
5. Isıtma düğmesi: Isıtma fonksiyonunu başlatma veya kapatmak için düğmeye basınız.

ÜRÜNÜMÜZÜ TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZI
DİLERİZ.

Satın almış olduğunuz ürünümüz SPOR DÜNYASI garantisindedir. Kurulum ya da servisle
ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda 0850 495 52 12 numaralı teknik servis hattımızı
arayabilirsiniz.

Genel teknik servis hattımızı arayıp kaydınızı bıraktıktan sonra size en yakın teknik servisimiz
yönlendirilecektir. Yaygın teknik servis ağımızla sizlere en kısa sürede ulaşarak, en iyi satış
sonrası hizmeti sağlayacağımızdan hiç şüpheniz olmasın.

Genel teknik servis uygulamasındaki amaç genel merkezimizin müşteri memnuniyetini takip
edebilmesi ve sizlere daha iyi hizmet ulaştırabilmesini sağlamaktır. Böylelikle genel merkez
her montaj yada arıza giderimi hakkında anında bilgi sahibi olmaktadır. Ayrıca teknik
servislerimizin genel merkez tarafından yönlendirilmesi olası aksaklıkların önüne
geçmektedir.

Tüm görüş, istek, ve şikayetlerinizi info@spordunyasi.com.tr /
teknikservis@spordunyasi.com.tr ‘ye email atmanızı rica ediyoruz. Çünkü Spor Dünyası ailesi
için siz tüketicilerimizin değerli düşünceleriniz bizler için önemlidir.

