
PAS ODCHUDZAJĄCY VIBRO SHAPE
MODEL: AG33

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje ogólne
Vibro shape jest urządzeniem o zaawansowanej technice, które wykorzystuje kołyszący 
ruch wibracyjny do wyszczuplenia i pozytywnego oddziaływania na różne części ciała. 
Przypomina to konwencjonalne zabiegi lecznicze, które nie tylko wpływają na integralne 
usprawnienie lecz również łagodzą stres i poprawią ogólny stan zdrowia.
Pas Vibro Shape:

• 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. Funkcje
• 2 tryby pracy – automatyczny (3 programy) i manualny 

• 4 poziomy intensywności

• Indywidualne ustawienie czasu długości masażu z timerem 

3. Instrukcja użycia
• Załóż pas na masowaną część ciała i dopasuj go za pomocą samoprzylepnego 

zapięcia. Pas powinien dobrzy przylegać do ciała
• Podłącz zasilacz do pasa wibracyjnego
• Naciśnij przycisk ON/OFF aby włączyć urządzenie. Aby wyłączyć, naciśnij na ten 

przycisk jeszcze raz
• Naciśnij przycisk FUNCTION aby wybrać tryb pracy urządzenia
• Naciśnij przycisk TIMER aby wybrać czas pracy masażera. Zaleca się na początku 

stosowania używać najkrótszych czasów i stopniowo zwiększać długość masażu, aby 
uzyskać maksymalne efekty

• Za pomocą przycisków STRONG/WEAK wybierz intensywność masażu. Zaleca się 
zaczynanie od małej intensywności by wstępnie pobudzić ciało, a następnie stopniowo 
zwiększać intensywność

• Naciśnij przycisk „AUTO” by wybrać program automatyczny. Każdorazowe naciśnięcie 
przycisku „AUTO” zmienia program masujący

• UWAGA : Urządzenia nie należy jednorazowo użytkować dłużej niż 30 minut

4. Specyfikacja
• Dwugłowicowy mechanizm wibrujący
• Ilość obrotów: 4800/min 
• Napięcie zasilające: 220-240V AC
• Długość: max. 125 cm

5. Uwagi i środki ostrożności
• Kobietom ciężarnym 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


