Sauna Reducer
przewodnik użytkownika
"" Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
"" Zachowaj instrukcję, aby w razie potrzeby móc do niej wrócić.
"" Użytkownik pod żadnym pozorem nie może zasypiać z pasem założonym na ciało.

Ważne instrukcje
1.

 apięcie sieciowe powinno być takie samo, jak to zawarte w specyfikacji techniczN
nej, znajdującej się na końcu instrukcji obsługi.

2.

 ieużywane urządzenie przechowuj jak następuje: przed złożeniem pasa, upewN
nij się, że jest zimny.

3.

 egularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem zużycia i uszkodzenia. Jeśli zauważysz
R
usterkę, urządzenie było używane niezgodnie z przeznaczeniem lub nie działa,
przed ponownym użyciem skontaktuj się z dystrybutorem.

4.

 rządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania jako sprzęt medyczny
U
w szpitalach.

5.

 rządzenie nie może być używane przez osoby niewrażliwe na ciepło lub z innymi
U
zaburzeniami uniemożliwiającymi odpowiednią reakcję na przegrzanie.

6.

 ie składaj lub nie marszcz pasa Sauna Reducer, jeśli nie jest używany lub jest
N
przechowywany.

7.

Nie kładź na pasie żadnych przedmiotów nieopisanych w instrukcji.

8.

Nie pierz.

9.

Nie susz w suszarce bębnowej.

10. N
 ie używaj pasa Sauna Reducer pod wpływem alkoholu, środków nasennych
lub usypiających.
11. J eśli masz skórę wrażliwą na ciepło, używanie pasa Sauna Reducer na najwyższej
mocy przez dłuższy czas, może powodować oparzenia lub pęcherze. Zachowaj
ostrożność.
12. Jeśli jesteś senny lub szykujesz się do snu, odłącz pas Sauna Reducer od prądu.
13. Używaj wyłącznie części przeznaczonych do pasa Sauna Reducer.
14. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania w szpitalach.
15. Trzymaj urządzenie z dala od wody.
16. N
 ie przechowuj urządzenia Sauna Reducer w takich miejscach, jak łazienka, kuchnia
lub umywalka lub w miejscach, gdzie może on wpaść do wody lub innych płynów.
17. A
 by zmniejszyć ryzyko wystąpienia poparzeń, porażenia prądem, pożaru lub urazu, nie pozostawiaj nieużywanego pasa Sauna Reducer podłączonego do prądu.
18. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

19. U
 rządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8. roku życia oraz osoby
o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych albo nieposiadające wystarczającej wiedzy, lub doświadczenia, jeśli używają go pod nadzorem i według instrukcji osoby za nie odpowiedzialnej oraz rozumieją ryzyko
związane z używaniem urządzenia.
20. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
21. Czyszczenie/konserwacja nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
22. U
 żywaj wyłącznie akcesoriów zalecanych przez dystrybutora. Zawsze stosuj się
do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.
23. N
 ie używaj pasa Sauna Reducer w miejscach niewskazanych w tej instrukcji.
Niepoprawne użytkowanie produktu może uszkodzić urządzenie oraz skórę.
24. P
 odczas zakładania pasa zawsze używaj systemu szybkiego otwierania
i zamykania.
25. Nie zakładaj pasa na zwierzęta.
26. J eśli kabel zasilania jest uszkodzony, należy go wymienić w serwisie lub zlecić
wymianę wykwalifikowanemu specjaliście.

Uwaga
1.

 egularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem zużycia i uszkodzenia. Jeśli zauwaR
żysz usterkę, urządzenie było używane niezgodnie z przeznaczeniem lub nie działa, przed ponownym użyciem skontaktuj się z dystrybutorem.

2.

 rządzenie nie może być używane przez dzieci powyżej 3. roku użycia, chyba że
U
zostało wcześniej przygotowane one do jego używania przez rodzica albo opiekuna prawnego lub w wypadku, kiedy zostały ono odpowiednio poinstruowane, jak
w bezpieczny sposób sterować urządzeniem.

3.

 zieci poniżej 3. roku życia nie mogą używać urządzenia, ponieważ nie są w stanie
D
odpowiednio zareagować na przegrzanie.

"" Nie używaj pasa Sauna Reducer podczas kąpieli.

Ważne
1.

 ie używaj pasa Sauna Reducer, jeśli kabel lub inna część są uszkodzone,
N
urządzenie nie działa poprawnie, jest uszkodzone lub wpadło do wody.

2.

Nie używaj pasa Sauna Reducer, jeśli jesteś w ciąży lub gdy miesiączkujesz.

3.

J eśli masz inne problemy zdrowotne lub pytania, przed użyciem Sauna Reducer
skonsultuj się ze swoim lekarzem.

4.

Nie wkładaj agrafek w pas elektryczny!

5.

Nie używaj pasa, kiedy jest złożony.

Nie pierz

Nie wybielaj

Nie prasuj

Nie czyść chemicznie

Zastosowanie i zalecenia
"" P
 rzeznaczenie produktu: pas Sauna Reducer jest przeznaczony dla osób chcących
utrzymać figurę.
"" Odpowiedni dla osób od 18. do 65. roku życia.
"" Nie używaj pasa Sauna Reducer, jeśli:
◦◦

jesteś lub myślisz, że jesteś w ciąży lub karmisz piersią;

◦◦

c horujesz na nowotwór, epilepsję lub jesteś pod opieką lekarską ze względu
na zaburzenia poznawcze;

◦◦

masz gorączkę.

"" Pas Sauna Reducer nie jest sprzętem medycznym.
"" Pas Sauna Reducer pozwala Ci pracować nad całym tułowiem podczas jednej sesji.
"" D
 la najlepszych rezultatów oraz uniknięcia szoku termicznego pasa Sauna Reducer
należy używać w temperaturze pokojowej, bez dodatkowej klimatyzacji.
"" P
 odczas noszenia pasa Sauna Reducer przyjmij wygodną pozycję: możesz stać lub leżeć
na plecach, ale nigdy nie kładź się na brzuchu, ponieważ może to spowodować zwarcie w obwodzie elektrycznym. Jeśli masz na sobie pas i siedzisz, upewnij się, że się nie
marszczy ani nie składa, ponieważ może to uszkodzić części wewnętrzne urządzenia.
"" P
 odczas używania pasa nie nakładaj na skórę żadnych kremów lub podobnych produktów. Może to spowodować zapchanie się porów i wystąpienie reakcji alergicznej.
"" P
 odczas sesji zalecamy picie gorących napojów, takich jak kawa, ciepłe mleko lub
herbata. Nie pij zimnych napojów.
"" N
 ie używaj pasa Sauna Reducer bezpośrednio po jedzeniu. Odczekaj co najmniej dwie
godziny. Dla najlepszych rezultatów noś pas Sauna Reducer przez 50 minut. Nie noś go
dłużej podczas jednej sesji.
"" Dla Twojego bezpieczeństwa po 50 min. pas Sauna Reducer wyłączy się automatycznie.
"" D
 la Twojego bezpieczeństwa podczas działania pasa, czerwona dioda na pilocie będzie
się świecić.

Wskazówki
1.

 rzed podłączeniem urządzenia do prądu upewnij się, że napięcie sieciowe zgadza
P
się z napięciem urządzenia.

2.

 ałóż pas na wybrane miejsce (brzuch, talię lub biodra), używając systemu szybZ
kiego otwierania i zamykania. Pas powinien przylegać do ciała i nie mieć zmarszczeń ani zagnieceń. Nie zaciskaj pasa zbyt mocno.

3.

Upewnij się, że regulator temperatury jest ustawiony w pozycji OFF.

4.

Podłącz pas do prądu.

5.

Ustaw najwyższą temperaturę, aby urządzenie szybko się nagrzało.

6.

Ważne: Po 5 minutach zmniejsz temperaturę do wybranej wartości.

7.

 o zakończeniu używania pasa, wysusz się ręcznikiem i odczekaj od 15 do 20 miP
nut przed wzięciem kąpieli, jedzeniem lub piciem zimnych napojów. Zaczerwieniona skóra to normalna reakcja na działanie ciepła przez dłuższy czas.

Czyszczenie i konserwacja
Po zakończeniu użytkowania, ściągnij pas Sauna Reducer i rozłóż go na płaskiej powierzchni, aby wystygł. Następnie przetrzyj go wilgotną ścierką i wysusz. Przechowuj w suchym
miejscu.

Utylizacja
Ten znak oznacza, że zanim zdecydujesz się na utylizację produktu, powinieneś
zapoznać się z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu produktów tego typu.
Nie wyrzucaj produktu z normalnymi odpadami komunalnymi. Zutylizuj produkt zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Produkty elektryczne i elektroniczne zawierają niebezpieczne substancje, które mogą
mieć szkodliwy wpływ na środowisko i życie ludzkie, dlatego powinny być odpowiednio
utylizowane.

Przechowywanie
"" Nieużywany pas Sauna Reducer przechowuj rozłożony i na płaskiej powierzchni.
"" P
 as Sauna Reducer należy przechowywać w bezpiecznym miejscu spełniającym
poniższe warunki:
◦◦

temperatura: min. -30ºC; maks.: 55ºC (+/- 5ºC)

◦◦

wilgotność: maks. 75% RH

Specyfikacja techniczna
"" SPRZĘT KLASY OCHRONNOŚCI II
 lasa II oznacza, że urządzenie oprócz podstawowej izolacji posiada również inne zabezK
pieczenia, takie jak podwójna izolacja lub izolacja dodatkowa, dlatego uziemienie nie jest
konieczne.
Napięcie

220 – 240 V

Częstotliwość

50 Hz

Zużycie energii

40 W

Automatyczne wyłączanie

(ok.) 50 minut

Temperatura

55ºC +/- 8ºC

Dystrybutor w Polsce: TVO Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 28-32, 81-366 Gdynia
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw
obowiązujących w Unii Europejskiej.
Wyprodukowano w Chinach

Producent:

www.tvokazje.pl

