TIENS Multifunkčný prístroj na masáž hlavy
Návod na používanie
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I. Úvod o produkte
Inteligentný systém riadenia jediným čipom slúži na dosiahnutie integrovaného výrobku
na vyrovnávanie krvného tlaku, laserovú terapiu a masáž.
Vďaka prečesávaniu vlasov dochádza k harmonizácii rozdielov elektrického potenciálu
ľudskej hlavy, upraveniu abnormálneho elektrického potenciálu na normálny a vyrovnávaniu
krvného tlaku; zároveň používanie lasera zlepšuje mikrocirkuláciu srdca a mozgu, podporuje
prúdenia krvi v hlave; vibračná masáž prináša ľuďom komfort a úľavu pri mozgovom napätí
upravením rozdielu elektrického potenciálu hlavy.
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II. Zloženie produktu
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III. Účinky
Vyrovnávanie krvného tlaku, laserová terapia a vibračná masáž – všetko v jednom.
IV. Indikácie
Je vhodný pre ľudí, ktorí si potrebujú vyrovnať krvný tlak; žijú pod veľkým pracovným tlakom,
psychickým stresom, prepracovanosťou; pre ľudí trpiacich bolesťami hlavy alebo závratmi
spôsobenými elektromagnetickým žiarením, ľudí s nalomeným zdravím; ľudí, ktorí potrebujú
zdravotnú starostlivosť.
V. Kontraindikácie
Nie je vhodný pre ľudí, ktorí majú v tele kovové implantáty, ako je kardiostimulátor a pod.;
pre tehotné ženy, pacientov s duševnými poruchami, so zlyhaním obličiek a pre ľudí
alergických na tento výrobok.
VI. Používanie
1. Zatlačením otvorte kryt batérie ⑥, správne vložte dve 1.5V (7#) batérie a uzatvorte
kryt, a následne otvorte spodný kryt.
2. Pevne chyťte kovový prstenec ③ a pritlačte kovový kontakt ⑧ tesne k hlave alebo
telu; vytvorí sa obvod medzi vodivým prstencom a kovovým tlačidlom a následne sa
LCD displej a laser rozsvietia. Pravidelné prečesávanie vyrovnáva elektromotorickú
silu tela a vyrovnáva krvný tlak.
3. Zapnite vibráciu stlačením tlačidla vibrácie ON/OFF ② na 2 sekundy, s predvolenou
slabou úrovňou; krátkym stlačením tlačidla prepnete silnejšiu úroveň a naopak; zvoľte
si vhodnú úroveň podľa postupu vyššie, pritlačte kovový kontakt ⑧na hlavu alebo telo
na uvoľnenie mozgového napätia, potom prístroj vypnite stlačením ON/OFF na 2
sekundy.
4. Obvod prerušíte zatvorením krytu.
Postupujte podľa tohto Návodu na používanie.

VII. Upozornenie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.
9.

Pri používaní presne dodržiavajte tento Návod na používanie.
Pred vložením batérií neotvárajte spodný kryt.
Nemierte laserovým lúčom priamo do očí po dlhšiu dobu.
Prístroj nepoužívajte vo vlhkom alebo horúcom prostredí.
Chráňte prístroj pred priamym slnečným svetlom a koróziou plynmi.
Ide o prístroj určený na použitie v domácnosti, preto nie je vhodný na komerčné
a iné použitie.
Nevkladajte do prístroja cudzorodé objekty.
Ak počas používania zaznamenáte akúkoľvek nepohodu alebo abnormálne pocity,
prestaňte ho používať a okamžite kontaktuje personál autorizovaného servisu.
Ak sú časti tela, ktoré chcete masírovať, liečené inou terapiou, použitie prístroja
konzultujte s lekárom.
Ľudia s kožnými alergiami by mali použitie prístroja vopred konzultovať s lekárom.
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VIII. Údržba
1. Po použití nezabudnite vyčistiť telo prístroja suchou jemnou tkaninou alebo
tampónom alebo utrite masážnu hlavicu medicínskym alkoholom kvôli dezinfekcii.
2. Nenamáčajte do tekutiny, aby ste nepoškodili elektrický obvod.
3. Chráňte ho pred vlhkom a chemickou kontamináciou, skladujte na suchom mieste
s nízkou vlhkosťou.
4. V prípade nevyriešených problémov kontaktujte odborníkov, nepokúšajte sa prístroj
rozoberať.
5. Zabráňte silným nárazom, kolíziám, pádom, hádzaniu, atď., aby ste sa vyhli
poškodeniu prístroja.
6. Vyhnite sa ponoreniu do vody, styku s lúhom, nepoužívajte ho počas umývania
vlasov a v sprche.
IX. Riešenie problémov

Špecifikácie produktu
Názov: TIENS Multifunkčný prístroj na masáž hlavy
Typ : TQ-ZO6
Výkon: 3,5 W
Čistá hmotnosť: 165 g
Celková hmotnosť: 505 g
Výkonný štandard: Q/12WQ 5111
Rozmer hlavného tela produktu: 90,5 mm x 90,5 rmm x 53,5 rnrn
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