Silmade massaažiseade AL-668 kasutusjuhend
Täname, et valisite meie tooted. Enne kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi, see on
vajalik õige kasutamise tagamiseks. Palun hoidke seda juhendit alles ka edaspidiseks kasutamiseks.

Silmade massaažiseadme töö põhimõte :
Silmamassaaživahend kasutab kauginfrapunakütte mikroarvuti kiibi kontrolltehnoloogiat, mis aitab
silmalihastel läbi silmade kuuma kompressi tervendavat liikumist teostada .
Prillide sisemuses on õhkpadjad milledega surutakse kokku ja vabastatakse silmade ümber olevaid
lihaseid. Koos seadme sisemise vibratsioonimootori ja kauginfrapuna soojendusega tekitatakse
terviklik massaažiefekt silmade ümberolevatele lihastele.
Kasutusvaldkond :
Nägemisväsimuse leevendamiseks on müoopial tervisemassaaži efekt. Seda soovitatakse kasutada:
õpilastel, üliõpilastel, õpetajatel, disaineritel, arvuti operaatoritel, ja teistel kelle igapäevases töös
tuleb kasutada palju arvutiekraane või kes silmade vaegusest tulenevalt kasutavad pidevalt prille
oma õppimises, töös, lugemises jne. mille tulemusel silmad väsivad ja vajavad turgutamist ja
stimuleerimist.

Tootefunktsioonid:
See toode on kõrgtehnoloogiline silmamassaažiseade, milles on võetud kasutusele mikroarvuti kiibi
juhtimise tehnoloogia, et viia läbi kogu protsessi simulatsiooni kontroll. Sees seades on edukalt
rakendatud uue kontseptsiooniga silmade hooldust õhurõhuga, muutes selle toote kasutuse
mugavaks ja meeldivaks. Mikro arvuti kontrollib silmade ja silmi ümbritsevaid lihaseid ja suunab
õhkpatjade rõhku, mis teostavad lihasgruppidele stimulatsioone ja tagavad massaažiefekti

Pakend sisaldab:
Massaažiseade
Seadme laadimiseks USB kaabel toiteadapter
Kasutusjuhend (kaasa arvatud garantiikaart/sertifikaat)

Enne kasutamist :
Kui aku on liiga tühi siis masin lülitub ise välja või te ei saa seda uuesti sisse lülitada, kasutage
laadimiseks komplektis kaasasolevat USB juhet, mida saate ühendada oma nutiseadme vooluvõrgu
adapteriga. Kui aku on laetud siis eemaldage vooluadapter seadmest. Ärge jätke seadet pikaks ajaks
vooluvõrku laadima, nii pikendate seadme aku eluiga.
Laadimine :
1. Ühendage toiteadapteri USB-pistik toote USB-porti
2. Laadimisprotsessi märgutuli on punane ja pärast laadimist on märgutuli sinine.
3. Laadimisprotsessi ajal ei toeta toode alustamistööd (laadimine tööolekus, toode käivitab
enesekaitse programmi ja lõpetab automaatselt töötamise
4. Põhimootor kasutab sisseehitatud taaslaetavat akut toiteallikana 4-5 tundi

Töörežiim:
Vaikimisi on tööaeg 15 minutit. Kui on vaja kasutusaega pikendada, tuleb seade uuesti sisse lülitada.
Kasutuse tsükkel ei tohi ületada iga kord 15 minutit.

Algkäivitusrežiim:
Vajutage pikalt avatud/suletud režiimi klahvi 2 sekundit, käivitage seade, seade käivitub vaikimisi
automaatrežiimis massaažiprogrammiga. Kui soovite seadet sulgeda ja massaažiprogrammi
katkestada siis vajutage uuesti juhtnuppu 2 sekundit ja seade seiskub.

Seadmes on programmeeritud 5 massaaži programmi :
Automaatrežiim. Rõhuga masseerimine, kuum kompress, vibratsioon + bluetooth
Nautimise režiimi. Rõhuga masserimine, kuum kompress + bluetooth
Õhurõhu režiim. Rõhuga masseerimine + bluetooth
Vibratsiooni režiim. Vibratsioon + bluetooth
Kuumtihendusrežiim. Kuum kompress + bluetooth

Ettevaatusabinõud kasutamisel:

Veendumaks, et kasutate massaažiseadet õigesti, lugege enne kasutamist hoolikalt kasutusjuhendit:
1. Ärge kasutage silma massaažiseadet välitingimustes kõndides ega sõites.
2. Ärge kasutage seadet kõrge temperatuuri ja õhuniiskuse korral.
3. Ärge kasutage seadet silmahaiguste, silmapõletiku, glaukoomi, katarakti, võrkkesta eraldumise ja
teiste tõsiste silmahaiguste korral. Silmahaiguste korral konsulteerige oma silmaarstiga.
5. Vaimse puude korral kasutage ainult järelevaataja juuresolekul .
6. Kui seadme kasutusel tekib ebamugavustunne siis lõpetage koheselt
6. Vältige silmamassaaži seadme kasutamist joomisel, soovitavalt olge lamavas või istuvas asendis.
7. Sellel massaažiaparaadil on kuuma kompressi funktsioon, seda peab tähele panema inimene kellel
on tundlikkus kõrge temperatuuri suhtes.
8. Palun pange massaažiseade silmadele enne kui seadme sisse lülitate, nii väldite õhkpatjade üle
rõhu kahjustusi
9. Enne kasutamist tuleb eemaldada kontaktläätsed, juukseklambrid ja juuksekaunistused, mis jäävad
seadme piirkonda.
10. See massaažiseade on personaalne toode, mis ei asenda meditsiini ega meditsiiniseadmeid.
11. Palun lõpetage kohe selle kasutamine ja konsulteerige oma arstiga, kui tunnete valu või tõsist
ebamugavustunnet.
12. Käesolev massaažiseade on ette nähtud koduseks elektrooniliseks tervishoiuks, mida ei kohaldata diagnoosimise, ravi ja muude kaubanduslike kasutusalade suhtes.
13. Kui on seadet on vaja puhastada siis kasutage selleks meditsiinilise alkoholiga niisutatud puuvilla
lappe, toodet ei tohi veega pesta. Ärge pange seda vedeliku sisse .
14. Keelatud on toode ise lahti monteerida.
15. Palun kasutage selles ettevõttes välja töötatud toiteadapteri pistikut ja olge hoolsad
elektriseadme kasutusel.
16. Palun sulgege silmad ja kasutage seda toodet. Pärast kasutamist silmad hägustuvad ja silmad
selginevad 1-3 minuti pärast.

Tõrkeotsing ja tehnilised tulemusnäitajad:

Kui esineb rike ja toode ei tööta korrapäraselt siis lülitage toide välja ja pöörduge seadme müüja
poole abi saamiseks.
Ärge ise demonteerige ega proovige parandada!

Hooldus:
Kui toote korpus on määrdunud siis pühkige seda niiske lapiga.
Kui toode on eriti määrdunud siis kasutage puhastamiseks meditsiinilise alkoholiga niisutatud lappe.
Higistamise tulemusel või niiskuda massaažiseadme riidest maski osa, seda kuivatage kuiva puuvillase
lapi või majapidamis paberiga.
Asetage seade pärast kasutamist turvalisse kohta. Ärge asetage seadmele raskeid esemeid .
Hoidke seadet niiskuskindlas kohas.
Rikke ilmnemisel tuleb paluda professionaalsel tehnilisel personalil remontida, ise mitte seadet lahti
monteerida.

Transport ja ladustamine ning spetsifikatsioon:

Ümbritseva õhu temperatuur: -40 C ja 40 C
Suhteline õhuniiskus: mitte üle 80%, ei mingit söövitavat gaasi ja hästi - ventileeritud ruume.
Õhurõhk: 860 hpa-1060 hpa
Transport: selle toote pakend on varustatud seadmele löögikindlate ümbristega, mis sobivad
õhu-, raudtee-, maantee ja laevatranspordiks. Pakendeid kaitske vihma ja pritsmete eest.
Kui ladustusaeg on pikem kui 6 kuud, tuleb karp avada seadme elektrisüsteemi kontrollimiseks
Toodete hoiustamisel tuleb ruumi hästi ventileerida ja vältida intensiivset päikesevalgust ja
söövitavaid gaase.
Toote spetsifikatsioon:
Toote nimetus: silmamassaaži instrument
Tootemudel: 001
Nimipinge: DC 5V
Nimivõimsus: 4,5 W
Toiteadapter: AC 100-240 v DC 5V
Turvaline vool: < = 500MA

