
INTELIGENTNY KOREKTOR WAD POSTAWY USB
BQ23B

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Inteligentny korektor wad postawy - popularny "pajączek"! Pozwala zachować 
prawidłową postawę kręgosłupa niezależnie od pozycji w której przebywamy. 
Zapobiega ewentualnym skrzywieniom kręgosłupa oraz powstającemu przy tym 
uczuciu dyskomfortu. Specjalny czujnik uruchamia alarm, gdy tylko przyjmiesz 
nieprawidłową postawę.

Cechy i specyfikacja produktu: 

• Korektor wad podstawy z wbudowanym alarmem. 
• Sygnał dźwiękowy uruchamia się gdy tylko przyjmiesz nieprawidłową postawę. 
• Skutecznie redukuje ryzyko wystąpienia wad postawy. 
• Pomaga zachować prawidłową postawę, zarówno podczas stania i siedzenia. 
• Noszenie korektora zmniejsza dyskomfort z powodu nieprawidłowej pozycji 

kręgosłupa. 
• Całkowicie bezpieczny. Może być stosowany przez dzieci. 
• Produktu należy używać maksymalnie 2-3 godziny dziennie! 
• Materiał: tworzywo sztuczne + elastyczny pasek (na ramię) 
• Zasilanie: wbudowany akumulator 500 mAh (ładowany z USB) 
• Uniwersalny rozmiar. Łatwo dopasowuje się do kształtu ciała. 
• Kolor: szary 
• Opakowanie: kartonowe pudełko 

2.  Użytkowanie

a) Rozpakuj urządzenie z opakowania.

b) Wciśnij przycisk I/O na środku urządzenia aby je uruchomić.

c) Dopasuj paski do pożądanej długości za pomocą ściągaczy.

d) Załóż korektor postawy na plecy, przekładając ramiona przez paski.

e) Urządzenie uruchomi się (wyda sygnał dźwiękowy), jeżeli skrzywienie kręgosłupa 
przekroczy 25 stopni.

f) Po rozładowaniu akumulatora, należy go naładować z pomocą dołączonego kabla USB.

3. Uwagi i środki ostrożności

• Czyść urządzenie (od zewnątrz) za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne 

uszkodzenie urządzenia.
• Urządzenie może być stosowane wyłącznie w celu, do którego zostało 

zaprojektowane.
• Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane 

nieprawidłową obsługą i niewłaściwy użytkowaniem urządzenia.
• W czasie użytkowania zabezpiecz urządzenie przed kontaktem z wodą lub innymi

płynami.
• Nie wtykaj żadnych przedmiotów w obudowę urządzenia.
• Jeżeli urządzenie nie jest w danej chwili użytkowane lub jest właśnie czyszczone, 

zawsze odłącz je od źródła zasilania.
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