
MASAŻER PRÓŻNIOWY BAŃKA CHIŃSKA
AG913

 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Elektryczna bańka chińska z funkcją masażu rozgrzewającego. Masażer doskonale imituje
klasyczną  bańkę  próżniową.  Jest  całkowicie  bezpieczny  w  porównaniu  do  bańki  z
otwartym płomieniem i tak samo efektywny. Wyposażony w regulację intensywności pracy
oraz  dwa  tryby  działania.  Prosta  obsługa  za  pomocą  dotykowych  przycisków  oraz
wyświetlacza LCD. Wygodne zasilanie za pomocą dołączonego kabla USB-C.

Cechy i specyfikacja produktu:

• Elektryczna bańka chińska z funkcją masażu rozgrzewającego. 
• Masażer doskonale imituje klasyczną bańkę próżniową. 
• Jest całkowicie bezpieczny w porównaniu do bańki z otwartym płomieniem i tak 

samo efektywny. 
• Wyposażony w regulację intensywności pracy oraz dwa tryby działania. 
• Prosta obsługa za pomocą dotykowych przycisków oraz wyświetlacza LCD. 
• Wygodne zasilanie za pomocą dołączonego kabla USB-C. 

Specyfikacja:

• Materiał: tworzywo sztuczne (ABS) 
• Zasilanie: USB-C 5V DC 
• Napięcie: 3,7V 
• Wyświetlacz LCD 
• Dwa tryby pracy 
• Regulacja intensywności 
• Port USB-C 
• Wysokość: 7,8 cm 
• Średnica: 9,4 cm 
• Kolor: czarny 
• Opakowanie: kolorowe pudełko 

Instrukcja obsługi

- Umieść urządzenie bezpośrednio nad masowanym miejscem.
- Podłącz kabel USB-C do gniazda z boku urządzenia.
-  Przytrzymaj  przycisk włącznika I/O przez około 2 sekundy aby uruchomić masażer.  Domyślną
funkcją jest masaż próżniowy.
- Wciśnij przycisk nad wyświetlaczem (ZYGZAK) aby wstrzymać masaż próżniowy.
- Wciśnij przycisk po lewej stronie wyświetlacza (FALA), aby uruchomić funkcję grzania (czerwone
światło). Kolejne krótkie wciśnięcia przycisku zwiększają intensywność grzania w skali 1-6 (0 brak).
-  Wciśnij  przycisk  po  prawej  stronie  wyświetlacza  (BAŃKA)  aby  wyregulować  siłę  masażu
próżniowego.  Wciśnij  przycisk  ponownie,  aby  zwiększyć  intensywność  próżni.  Kolejne  krótkie
wciśnięcia przycisku zwiększają intensywność próżni w skali 1-6.
-  Na wyświetlaczu wyświetlane są informacje (za pomocą kombinacji  diod) o temperaturze oraz
wybranym trybie i sile masażu.
- Aby wyłączyć urządzenie ponownie przytrzymaj przycisk I/O.

UWAGA:  Należy  pamiętać,  że  optymalny  czas  masażu  to  około  20  minut.  Po  takim  czasie
urządzenie wyłączy się automatycznie!

Podstawowe środki ostrożności

→ Nie  korzystaj  z  urządzenia  w wilgotnym środowisku oraz  w temperaturze powyżej  40  stopni
Celsjusza.
→ Nie  narażaj  urządzenia  na  kontakt  z  wodą.  Nie  zanurzaj  go  w  wodzie!  Może to  skutkować
porażeniem prądem elektrycznym!
→  Nie  wykorzystuj  urządzenia  do  masażu  delikatnych  stref  ciała,  takich  jak:  nadgarstki,
piersi, kolana, łokcie i miejsca intymne.
→ Nie korzystaj z urządzenia w stanie nietrzeźwości!
→  Użytkowanie  urządzenia  (jak  i  wszelkich  innych  masażerów)  przez  kobiety  ciężarne,  ludzi
przewlekle chorych oraz osoby w podeszłym wieku powinno zostać skonsultowane z lekarzem.

UWAGA: Pamiętaj, aby nie korzystać z urządzenia dłużej niż przez około 20 minut jednorazowo!


