KAELA JA ÜLASELJA MASSAAZISEADE AL-1901 KASUTUSJUHEND

Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke seda korralikult.
Täname, et valisite Inteligentse kaela ja ülaselja massaaži seadme. Enne selle seadme kasutamist
lugege seda juhendit üksikasjalikult, eriti pöörake tähelepanu toote õige kasutamise juhendile ja
olulisele ohutusalasele hoiatusele.
Kasutusjuhendis tutvustatakse, kuidas seda ohutult ja tõhusalt kasutada. Jätkake see dokument alles
ka pärast lugemist, edaspidiseks kasutamiseks.

Käesolevas juhendis toodud illustratsioonid põhinevad standardmudeli massaažiseadme välimusel.
Neid kasutatakse ainult illustreerimiseks. Tegelik välimus sõltub ostetud tootest.
Toote täiendusel võib mõningaid parameetreid muuta. Muudetud parameetritel ei ole selle toote
suhtes tagasiulatuvat toimet.
Vaadake selle toote nimiplaadi parameetreid.
Kui selle juhendi sisus on mingeid muudatusi, siis meie ettevõte teatab sellest oma ametliku
veebilehe kaudu.
Kui teadaandes ei ole selgesõnaliselt märgitud, ei ole muudatus põhimõtteliselt toote suhtes
tagasiulatuv.
Tootja jätab endale õiguse tõlgendada käesoleva juhendi asjakohaseid sätteid.

Tähelepanu üksused
Ohtlik
Ärge kunagi kasutage seda seadet kui teile on paigaldatud järgmisi elektroonilisi meditsiiniseadmeid:
Implanteeritavad meditsiinilised elektroonilised seadmed, näiteks südamestimulaatorid;
Kunstlikud südame-kopsu - ja muud eluaegsed meditsiiniseadmed;
Elektrokardiograaf ja muud elektroonilised meditsiiniseadmed;
Nende seadmete koostöö võib põhjustada nendele meditsiinilistele elektroonikaseadmetele vale
liikumise, võivad ohustada elu.

Hoiatus
Kui patsient kasutab samaaegselt organismis kõrgsageduslikku kirurgilist seadet ja seda toodet, siis
võib toote elektroodide osa põhjustada põletusi või kahjustada toodet.
Kui seda toodet kasutatakse lühilaine - või mikrolainepuhastusseadme läheduses (1 meeter ), võib
toote väljund signaal olla ebastabiilne ja häiritud
Seadme elektroode ärge paigaldage haavale ja värskele armile.

Elektroode ei tohi masseerimise ajal asetada rinna või südame lähedale, sest see võib suurendada
südame virvenduse riski.
See toode on soovitatav ühele kasutajale.
Selle toote kasutamisel asetage elektroodid tihedalt nahale.
Selle toote elektroodil on soojendamise funktsioon ning samas kohas pikka aega (enam kui 15
minutit) kuuma kompressi rakendamine võib ärritada nahka .
Kui tunnete end kasutamise ajal või pärast seda halvasti, lõpetage kasutamine ja pidage nõu oma
arstiga.
Tootes on liitiumpatareid. Palun ärge demonteerige, ärge kastke toodet vette ega visake seda tulle.
Vastasel juhul võib see põhjustada toote kahjustusi ja plahvatust.
Palun konsulteerige oma arstiga järgmistel tingimustel. Vastasel juhul võib tekkida õnnetus või
füüsiline ebamugavustunne.
1. Patsient, keda ravib arst ja kes tunneb end füüsiliselt ebanormaalsena.
2. Südame rütmihäirete puhul .
3. Patsiendid, kelle kehatemperatuur ületab 38 kraadi (palavikustaadium).
4. Nakkushaigustega patsiendid.
5. Patsiendid, kellel on nahataju häired või nahakahjustused.
6. Ravimeid võtvad patsiendid.
7. Ebanormaalse vererõhuga patsiendid.
8. Patsiendid, kes ei oska oma soove väljendada.
9. Suhkurtõvest tingitud kõrge perifeerse vereringe häiretega patsiendid.
10. Nahaallergiaga patsiendid roostevabast terasest elektroodide suhtes.
Järgmistel juhtudel on keelatud kasutada
1. pahaloomulise kasvajaga patsient.
2. veritsuskalduvusega patsiendid.
3. rasedad ja vanemaealised naised.
4. ägeda põletikuga patsiendid.
5. südamestimulaatori kasutajad.
6. metallist implantatsiooniga patsiendid.
7. südame stimulaatori kasutamisel
Ärge kasutage seadet südame lähedal, peas, kubemepiirkonnas ja ärge kasutage samaaegselt
jalatalla massaažiseadet. Samuti ärge suruge seadet kaelal kokku.
Vastasel juhul võib tekkida õnnetus või füüsiline ebamugavustunne.

Ärge kasutage koos teiste meditsiiniseadmetega või rohkem kui 1 protseduur selle seadme ravi
korraga, vastasel juhul võib see põhjustada iiveldust või füüsilist ebamugavustunnet.
Ärge kasutage seda muul otstarbel peale massaaži, nagu on märgitud kasutusjuhendis.
Ärge kasutage pinnasel tärgeldatud või kahjustatud elektroode või võib tekkida õnnetusi ja tõrkeid.
Ärge demonteerige, parandage ega muutke seda toodet ilma loata või see võib põhjustada rikke või
elektrilöögi.

Tähelepanu
Kui tunnete end selle toote kasutamisel halvasti siis lõpetage selle kasutamine koheselt.
Konsulteerige oma arstiga, kui tunnete peale kasutamist oma keha või nahaga imelikult.
Massaaži käigus, kui soovite elektroodi liigutada või tunnete kasutamise ajal
valu, palun enne liigutamist kindlasti elektrivarustus välja lülitada või võite saada tugeva elektrilöögi.
Mis tahes ebanormaalse seisundi korral, katkestage toiteplokk ja lülitage see seade kohe
välja, vastasel juhul võib see põhjustada kõrge temperatuuri või lühise ning põhjustada õnnetuse.
Probleemide esinemisel võtke ühendust meie klienditeenindusega.
Ärge kasutage märgasid käsi, et ühendada USB laadimiskaablit, see võib põhjustada elektrilöögi või
õnnetuse .
Ärge andke seadet lastele ega inimestele kellel puudub võime väljendada oma ebemugavustunnet.
Ärge kasutage vannitoas ega muudes kuumades kohtades ega kasutage toodet vanni võtmise ajal,
vastasel juhul võib see tugevalt mõjuda ja toodet kahjustada.
Ärge kasutage magamamineku ajal, muidu võib see põhjustada kehavigastusi ja elektrood võib
liikuda teistesse osadesse.
Palun ärge kasutage seadet autoga sõitmisel, see võib liigse ärrituse korral tingida tähelepaneku
hajumise ja õnnetuse.
Ärge pange elektroode pikka aega kahjustatud piirkonda või see võib põhjustada dermatiiti.
Kaela masseerimisel eemaldage metallist kaelakeed ja muud metallist esemed mis võivad töötava
seadmega kokku puutudes põhjustada tugeva elektrilöögi
Palun ärge kasutage seda pikka aega (rohkem kui 15 minutit) samas kohas, muidu võib see
põhjustada kehaosale ebamugavustunnet, andke lihastele võimalust puhata ja taastuda.
Asetage seade kaelale sümmeetriliselt kaelalülide vasaku ja parema külje suhtes vastasel juhul võib
tekkida ebamugavustunne .
USB laadimiskaabli korpusest lahti ühendamisel ärge tõmmake juhet vaid hoidke juhtme pistikut ja
tõmmake see adapterist välja, vastasel juhul võib see põhjustada elektrilöögi või kahjustada toodet.
Toote elektroodil on pinnapeale küttefunktsioon.
Palun konsulteerige arstiga enne selle kasutamist kui teil ei ole tundlikust kuumuse
suhtes või kellel esineb ülekuumenemine.

Nõuanne
Enne kasutamist veenduge, et juhtnupp töötab korralikult.
Kui kasutate toodet esimest korda või aku on pärast pikka kasutamist tühjenenud siis laadige see
vastavalt kasutusjuhistele, et tagada selle normaalne töö.
Seda soovitatakse kasutada 16-aastastel ja vanematel inimestel.
Ärge kasutage ega säilitage toodet järgmistes kohtades:
Otsese päikesevalguse käes
Kuumas ja niiskes kohas
Vees olles
Tolmuses kohas

Toote tutvustus
1. Toode on disainitud inimese kaela kumerusest lähtuvalt.
2. Sisseehitatud aku, lihtne kasutada.
3. 5 massaažitehnikat, 16 massaažitaset, sobivad kõikvõimalikele inimestele.

1. Elektroodilõik
2. Atmosfääri valgus
3. Režiimi nupp
4. Laadimislamp
5. Lüliti
6. Mikrofon
7. Laadimispesa
8. Äratus
9. Väljalülitamine

Kasutusjuhend
Enne kasutamist niisutage kõigepealt märja käterätikuga kaela nahk ja seejärel pange toode ümber
kaela, asetage elektroodid kaela lülisamba lähedale nahale, sobitage seade endale mugavasse
asendisse ja lülitage seejärel seadme käivitamiseks juhtnupp (hoidke nuppu 2-3 sek) seejärel valige
uuesti juhtnuppu kergelt vajutades endale sobiv programm (valmis programmeeritud 5 töörežiimi) ja
seadme + / - nuppudega saate valida endale sobiva massaaži intensiivsuse.

Toite sisse -/väljalülitamine
Vajutage pikalt 2 sekundit, et lülitada sisse/välja Portable Neck Massager.
Lühike vajutus , et valida Low heating/High heating/heating off.
Töörežiimid 5 programmi
Vajutage pikalt juhtnuppu 3 sekundit, et häälkäsklus sisse/välja lülitada. Vajutage lühidalt juhtnuppu,
et valida režiim Taping, Scrape, Acupuncture, Massage või Auto.
Massaaži intensiivsus 16 tugevuse astet
+ on intensiivsuse suurendamise nupp. Pärast iga vajutust saadab see piiksu välja ja lülitub
kõrgemasse režiimi. Intensiivsus jaguneb 16 tasemeks (0,1, 2...16). Kui intensiivsus on 16. tasemel,
siis kui vajutate klahvi +, saadab see välja sama intensiivsusega MAX-heli 16.
- on intensiivsuse vähendamise nupp. Pärast iga vajutust saadab see piiksu välja ja lülitub
madalamale režiimile. Intensiivsus jaguneb 16 tasemeks (0,1, 2...16). Kui intensiivsus on tasemel 0,
saadab see pärast vajutamist välja heli PULSE OFF (PULSE VÄLJAS) sama itensity 16. tasemel.
Automaatne väljalülitamine
Kasutajale on programmeeritud 15 minutit. Kui juhtnupp on sisse lülitatud, lülitub see 15 minuti
pärast automaatselt ka ise välja.

Toote spetsifikatsioon

Toote nimi - Massaažiseade - pingereiting - 3,7 V
Tootemudel – AL-1901- Energiareiting - 4 w
Toote kaal - 156,5 g - kuumutustemperatuur (kõrge) - 42 3
Küttetemperatuur (madal) - 38 3 Rakendusstandardid GB4706. 1-2005
GB4706. 10-2008

Hoiustamine
Toote puhastamisel ja hooldamisel lülitage peamasin välja, puhastage elektrooditükk niiske
paberrätikuga ning pühkige ja desinfitseerige see vähese meditsiinilise alkoholiga (sobilik on 75%
kontsentratsioon, kui see on eriti määrdunud). Igapäevaseks hoolduseks kasutage neutraalset puhast
usvahendit ja pehmet lapi. Ärge kasutage söövitavat detergenti ega pange seda leotamiseks ega
loputamiseks vette.
Puhastusprotsess peaks vältima vee või muude vedelike sattumist seadme korpusesse.
Vältige lühise ja elektrilöögi tekke ohu.

Probleemide kaardistamine

Kui teil tekib toote kasutamisel probleeme, lugege järgmisi näpunäiteid ja lahendusi.
Kui toode on endiselt rikkeolekus või seda ei saa kasutada, lülitage toide välja. Kasutajatel ei ole
lubatud toodet ise lahti võtta ega parandada. Kui toode on demonteerimise või parandamise tõttu
kahjustatud, on toote garantii kehtetu. Ettevõte ei kanna selle olukorra tõttu vastutust .

Probleemi kirjeldus - võimalikud põhjused ja lahendused
Seade ei töötada - seadme aku on otsakorral; laadige seade
Veenduge kas lüliti on sisse lülitatud või mitte
Ei saa laadida ega kuvada laadimist - kontrollige, kas USB kaabel on ühendatud seadme ja adapteriga
Ekraan on ok, aga vastust ei saa - Kas seadme elektroodid puudutavad otseselt kaela nahka ?
Elektroodilõigud peavad olema otse teie nahaga ühendatud.
Kas elektroodide ja naha vahelises ühenduses on juukseid, rõivaid või tarvikuid jne? Liigutage need
takistused kaelast ja seadmest eemale.
Kas käik on esimeses asendis ? muutke töö käiku
Kui tunnete kihelemist - kas elektrood asetseb naha pinnal ? Liigutage masseerija oma kaela naha
pinnale
Kui kaua seadet kasutada? Soovitame massööri kasutada üks või kaks korda päevas 15 min korraga.
Kas massaaži intensiivsus on liiga suur? Keerake käik alla
Kas nahk on elektroodide suhtes allergiline? Ärge kasutage seadet ja ravige naha allergiat.
Kliima on külm ja nahk kuiv? Märja rätikuga niisuta nahka.
Kas nahapinnal on haav? Ärge asetage elektroode massaažiks haavale.
Stimulatsioon on väga nõrk - kas seadme elektroodid asetsevad otseselt naha pinnal ?
Elektroodid peavad olema otse teie nahaga ühendatud ja keerama üles seadme käigu.
Kas elektrood on rasvane? Puhastage elektroodi pind
Madal võimsus? Laadige akut .
Kas käik on esimeses käigus? Parandage käiku

