
PAS ODCHUDZAJĄCY WIBRACYJNY
MODEL: AG230

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje ogólne
Wyszczuplający pas wibrujący doskonale wymodeluje talię, brzuch, pośladki i uda. Rytmiczne 
wibracje skutecznie rozbiją tkankę tłuszczową zgromadzoną pod skórą, stopniowo zwalczając 
cellulit i zapewniając relaks.  Przypomina to konwencjonalne zabiegi lecznicze, które nie tylko 
wpływają na integralne usprawnienie lecz również łagodzą stres i poprawią ogólny stan zdrowia.
20 super silnych magnesów wytwarza silne pole magnetyczne wokół wybranej części ciała 
polepszając przepływ płynów ustrojowych i spalanie tłuszczu.

Pas wibracyjny:
• Pomaga w uwolnieniu i rozbiciu tłuszczu, który następnie jest usuwany przez system 

limfatyczny organizmu
• Sprzyja dobremu trawieniu i oczyszczaniu skóry poprzez poprawę zdolności organizmu do 

wchłaniania substancji odżywczych
• Stymuluje cyrkulację krwi
• Łagodzi napięcie mięśniowe
• Kształtuje i usprawnia główne partie mięśni ciała, co poprawia sprawność fizyczną i 

zmniejsza przyczyny powstawania kontuzji
• Stymuluje i masuje komórki pod skórą i poprawia ich funkcjonowanie
• Łagodzi stres i relaksuje
• Łagodzi zakwasy mięśni powstałe przy intensywnym treningu

2. Użytkowanie
• Załóż pas na masowaną część ciała i dopasuj go za pomocą samoprzylepnego zapięcia 

(rzepa). Pas powinien dobrze przylegać do ciała
• Podłącz zasilacz do pasa wibracyjnego.
• Przesuń przełącznik w pozycję WEAK (słaby masaż) lub STRONG (mocny masaż) aby 

włączyć urządzenie. Aby wyłączyć wibracje przesuń przełącznik w pozycję OFF. Zaleca się 
zaczynanie od małej intensywności by wstępnie pobudzić ciało, a następnie  zwiększyć 
intensywność.

• Na początku stosowania pasa nie należy używać go dłużej niż 10 min na jednej partii ciała. 
Zaleca się stopniowo zwiększać długość masażu, aby uzyskać maksymalne efekty.

• UWAGA : Urządzenia nie należy jednorazowo użytkować dłużej niż 30 minut. Gdy 
osiągniesz ten czas odczekaj 10 minut po czym możesz kontynuować użytkowanie pasa.

• INFORMACJA: Jeśli po użyciu pasa odczuwasz swędzenie, pot lub odrętwienie jest to 
reakcja normalna, która po pewnym czasie minie. Po użyciu pasa wypij szklankę letniej 
wody.

3. Specyfikacja
• Pas działa na zasadzie systemu wibracyjnego 
• 5 silników wibracyjnych 
• Prędkość głowic wibrująco-masujących: 5800 obr/min 
• 20 magnesów 
• Wygodne sterowanie wbudowanym panelem sterowania 
• 2 tryby intensywności masażu 
• Moc: 12 W 
• Wymiary: 135 x 12,5cm 

4. Uwagi i środki ostrożności
• Kobietom ciężarnym i osobom z chorobami serca nie wolno używać tego urządzenia.
• Jeżeli bierzesz jakiekolwiek leki, przed przystąpieniem do używania sprzętu, skonsultuj się 

z fizykoterapeutą.
• Nie trzymaj urządzenia podłączonego do prądu jeżeli go nie używasz.
• Nie kładź urządzenia pod ciężkimi przedmiotami.
• Nie demontuj, modyfikuj i nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie.
• Nigdy nie używaj urządzenia jeżeli uszkodzony jest kabel, wtyczka zasilająca. Nie 

podłączaj urządzenia do gniazda z defektem.
• Przyrząd można przecierać tylko na powierzchni zwilżoną szmatką lub gąbką. Nie wolno 

myć wodą.
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