Celluslen
ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΣΑΖ
Διαβάστε όλες αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, για να
διασφαλίσετε ότι το χρησιμοποιείτε σωστά.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
1. Προειδοποιήσεις
2. Το σετ περιλαμβάνει
3. Οδηγίες χρήσης
4. Καθαρισμός και συντήρηση
5. Τεχνικές προδιαγραφές
6. Εγγύηση ποιότητας
1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
- Διαβάστε πλήρως αυτές τις οδηγίες.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα
με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων,
εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και
κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχει. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο
καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με το τροφοδοτικό που παρέχεται με τη συσκευή.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των τριών ετών. Μικρά μέρη. Κίνδυνος πνιγμού.
- Ελέγξτε το Velform® Celluslen Massager πριν από κάθε χρήση, για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει
υποστεί ζημιά ή βλάβη. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν είναι ελαττωματικό.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν το καλώδιο έχει
υποστεί ζημιά ή εάν το προϊόν έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το Velform® Celluslen Massager, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένο
και μην αφήνετε το καλώδιο να έρθει σε επαφή με καυτές επιφάνειες. Αποθηκεύστε το σε
θερμοκρασία δωματίου.
- Η συσκευή θα πρέπει πάντα να είναι απενεργοποιημένη όταν την συνδέετε ή την αποσυνδέετε από
το ρεύμα . Ποτέ μην αποσυνδέετε το προϊόν τραβώντας το καλώδιο. Τραβήξτε από την πρίζα.
- ΠΟΤΕ μην αποθηκεύετε το Velform® Celluslen Massager κοντά σε φωτιά ή σε πηγή θερμότητας.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 45°C.
- Φυλάσσεται σε ξηρό, καλά αεριζόμενο μέρος με υγρασία μικρότερη από 80%.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο ντους ή στο μπάνιο.
- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το προϊόν δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Κρατήστε το προϊόν μακριά από το νερό
για να αποφύγετε ζημιές.
- Αποφύγετε την άσκηση υπερβολικής πίεσης στο προϊόν, καθώς αυτό μπορεί να το βλάψει.
- Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά, θα πρέπει να χρησιμοποιείται υπό αυστηρή
επίβλεψη.
- Μην εισάγετε αντικείμενα σε ανοίγματα της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε το Velform® Celluslen Massager, για σκοπούς που δεν καθορίζονται στις
παρούσες οδηγίες.
- Αποφύγετε το μασάζ πάνω από την καρδιά.
- Μην χρησιμοποιείτε το μασάζ απευθείας στα οστά (όπως τον αστράγαλο, το γόνατο ή τον αγκώνα).
- Για να αποτρέψετε τη χαλάρωση της περιστρεφόμενης κεφαλής και την πρόκληση ατυχήματος, μην
ανακινείτε την κύρια μονάδα.
- Όταν η περιστρεφόμενη κεφαλή είναι προσαρτημένη στην κύρια μονάδα, μην την γυρίσετε με τα
χέρια σας.
Ανακύκλωση: Η σήμανση αυτή δείχνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα
οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ.
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Για την πρόληψη πιθανής βλάβης του περιβάλλοντος ή της ανθρώπινης υγείας από την ανεξέλεγκτη
διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης
επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων.
2. ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
1 Velform® Celluslen Massager (κύρια συσκευή)
1 περιστρεφόμενη κεφαλή
1 καλώδιο / μετασχηματιστής
1 εγχειρίδιο οδηγιών
A: Κουμπί ON/OFF
Β: Λουρί
Γ: Υποδοχή φορτιστή
Δ: Άξονας για την τοποθέτηση της περιστρεφόμενης κεφαλής
Ε: Περιστρεφόμενη κεφαλή
3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:
1. Συνδέστε την περιστρεφόμενη κεφαλή (E) στην κύρια συσκευή. Το άνοιγμα στην περιστρεφόμενη
κεφαλή πρέπει να χωράει πάνω από τον άξονα στην κύρια συσκευή (D).
2. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί ON/OFF (A) βρίσκεται στη θέση OFF και στη συνέχεια, τοποθετήστε το
καλώδιο στην υποδοχή του φορτιστή (C).
3. Συνδέστε το καλώδιο σε πρίζα.
4. Τοποθετήστε τα δάχτυλά σας κάτω από τον ιμάντα (B), για να κρατήσετε την κύρια συσκευή.
5. Γυρίστε το διακόπτη ON/OFF (A) στη θέση LOW. Μέχρι να συνηθίσετε τη συσκευή,
χρησιμοποιήστε την, σε λειτουργία LOW. Όταν έχετε καλύτερο έλεγχο της συσκευής, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία HIGH.
6. Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της συσκευής, γυρίστε το διακόπτη ON/OFF (A) στη θέση OFF και
αποσυνδέστε το καλώδιο από το ρεύμα.
Οδηγίες για διαφορετικές περιοχές του σώματος:
Χρησιμοποιήστε το μασάζ σε όλα τα υποδεικνυόμενα μέρη του σώματος για πέντε λεπτά. Ένα
πλήρες μασάζ όλων των τμημάτων του σώματος διαρκεί 30 λεπτά.
Περιοχή της κοιλιάς (μέση)
1. Σταθείτε με τα γόνατά σας ελαφρώς λυγισμένα και την πλάτη σας ευθεία.
2. Μην αναπνέετε. Σφίξτε τους μύες σας.
3. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή για να κάνετε μασάζ με ευθείες κινήσεις από τον ομφαλό προς τα
έξω.
*Μην στρίβετε τη συσκευή καθώς τη μετακινείτε.
Μηροί
1. Καθίστε στο πάτωμα με την πλάτη ευθεία και τα γόνατά σας λυγισμένα και πιέστε τα πέλματα των
ποδιών σας το ένα πάνω στο άλλο.
2. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή για να κάνετε μασάζ στα πόδια σας αργά από το ισχίο στον
εσωτερικό μηρό.
3. Περάστε 30 δευτερόλεπτα κάνοντας μασάζ στο πάνω μέρος του εσωτερικού μηρού.
4. Στη συνέχεια τεντώστε το πόδι σας και χρησιμοποιήστε τη συσκευή για να κάνετε μασάζ στην
περιοχή γύρω από την περιοχή του γονάτου με κυκλικές κινήσεις.
5. Έπειτα , μετακινήστε τη συσκευή αργά για να κάνετε μασάζ στο επάνω μέρος του μηρού.
Γλουτοί
1. Σηκωθείτε και μετατοπίστε το βάρος σας έτσι ώστε να είναι στο ένα πόδι.
2. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή για να κάνετε μασάζ στην περιοχή από το πάνω μέρος του μηρού που
εξέχει προς τους γλουτούς.
3. Κάντε μασάζ σε κάθε πλευρά για τουλάχιστον τρία λεπτά.
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4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Μετά από κάθε χρήση:
Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε από το ρεύμα και αποθηκεύστε την σε ασφαλές και
ξηρό μέρος.
Εξωτερική επιφάνεια του μασάζ:
Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια με ένα υγρό πανί και ήπιο σαπούνι, εάν είναι απαραίτητο.
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΣΚΛΗΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ:
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σαπούνι για να καθαρίσετε τη συσκευή . Μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα
λειτουργικά μέρη της.
5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
- Είσοδος: 12 V
- Ισχύς: 1.58-1.85 W
Τεχνικές προδιαγραφές μετασχηματιστή KW3011
- Είσοδος: 100-240 V
- Έξοδος: 12 V - 1 A
- Συχνότητα: 50/60 Hz
Το Velform® Celluslen Massager, έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο με τον μετασχηματιστή που
περιλαμβάνεται. Δεν συνιστούμε τη χρήση αυτού του μετασχηματιστή με οποιαδήποτε άλλη
συσκευή.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Αυτό το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση 2 έτη έναντι κατασκευαστικών ελαττωμάτων.
Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση, αμελή εμπορική
χρήση, φυσιολογική φθορά, ατυχήματα ή ακατάλληλο χειρισμό.
Κατασκευάζεται στην Κίνα
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