
Használati utasítás - Rezgő Karcsúsító Vibrációs Szauna Öv, 6 fokozat, 

fekete, 140 cm 

A csomag tartalma:  

• 1 db vibrációs szauna öv 

• 1 db mérőszalag 

• 1 db AC adapter 

• 1 db használati utasítás 

A Vibro Shape egy nagy teljesítményű eszköz, amely vibráló  mozgásokat használ annak érdekében, 

hogy karcsúsítsa és erősítse a testet. A stressz enyhítésére és az egészség javítására is alkalmas lehet. 

Segíti a zsír leválasztását, amelyet ezután a nyirokrendszeren keresztül távolítanak el. 

Elősegíti a jó emésztést, és a tiszta komplexációt azáltal, hogy javítja a test tápanyag-felvevő 

képességét. 

Az enyhe hőterjesztés segít serkenteni a keringést. 

Átmozgatja és kezeli az összes nagyobb izomcsoportot, ami jobb spórák agilitásához, valamint 

kevesebb sérüléshez vezet. 

 



FIGYELMEZTETÉSEK 

"X Ne használja a terméket terhesség alatt!. 

"X Ha szakirányú előírást kap kezelőorvostól, a használat előtt konzultáljon vele 

"X ~ Ne használja, ha szokatlan tüneteket tapasztal. (kiütés, hányinger egyéb nem szokványos 

tünetek)  

"X Ne hagyja a terméket a tápellátáshoz csatlakoztatva, ha nincs használatban.  

"X Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne kísérelje meg megjavítani a terméket, ha elromlott.  

"X Ne próbálja meg használni, amíg a kezek nedvesek.  

"X Soha ne használjon sérült tápkábelt.  

"X Ne használja magas hőmérsékleten vagy párás környezetben. 

A KÉSZLET A KÖVETKEZŐKET TARTALMAZZA: 

Vibro Shape Belt vibrációs öv, mérőszalag, és egy darab hálózati tápegység 

FUNKCIÓK 

./ Automatikus mód 

./ Kézi üzemmód ./ 5 szint ./ Hő funkció (31ºC és 65ºC között). ./ Az óramutató járásával megegyező 

és az óramutató járásával ellentétes irányú mozgás. ./ Tíz perces automatikus kikapcsolási funkció 

GOMBFUNKCIÓK 

Power gomb: nyomja meg a be, vagy kikapcsoláshoz 

Nyomja meg a Mode gombot az automatikus, vagy a mauális mód használatához 

High és Low lombok határozzák meg a teljesítmény szintet. A Low csökkenti, a High emeli az 

intenzitást. 

A Forgást a készülék automata módban, az óramutató járásával megegyező irányban állítja be, 

azonban ha ezt fordított irányban szeretné, akkor állítsa a készüléket manuális üzemmódba a mode 

gombbal, majd nyomja meg a fel, vagy a le gombokat (high vagy low). 

 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

Tekerje szorosan az övet a test köré. Állítsa be a méretet és rögzítse a tépőzáras heveder 

segítségével. 

Csatlakoztassa a váltakozó áramú adaptert az öv tápellátási csatlakozási pontjához. 

Csatlakoztassa az adaptert a konnektorhoz, miután meggyőződött arról, hogy a konnektor 

feszültsége kompatibilis-e az adapter feszültségével (220V). A csatlakoztatás után egy zöld lighe 

jelenik meg a távirányítón. A bekapcsoláshoz nyomja meg egyszer a Bekapcsoló gombot (Power). A 

készülék most automatikus üzemmódban lesz, kivéve, ha a Mode gombot megnyomja a Kézi 

beállításhoz. 



AUTO MODE (a fény zölden világít) Az öv automatikusan futtatja az frm 2. szintet, és befejezi a 

ciklust. A Magas és az Alacsony gombokkal állítható be a kezdő szint. Minimális szint=1/ Maximális 

szint= 5. 

KÉZI ÜZEMMÓD (a fény pirosan világít) Az öv thl szintről stnrt lesz beállítva (pl. 3. szint). Használja a 

magas és alacsony 

Amikor megnyomja a High vagy a Low gombot, egy csipogó hang hallható. Ha nem hallható hang a 

maxlmun I minimális szintet elérték. 

A mód megváltoztatásához a Mode gomb bármikor megnyomható. 

Manuális módban az Irány gomb használható az óramutató járásával megegyező és az óramutató 

járásával ellentétes irányú forgások váltakozására. 

Használat közben a készülék egyenletesen oszlatja el a hőt a 31 és 6SºC között, a hőmérséklet 

percenként egyszer megváltozik. Az öv tetejére helyezett két szellőztető forduló megakadályozza a 

túlmelegedést. 

A készüléket bármikor leállíthatja. Alternatív megoldásként (ha ezzel nem szeretne foglalkozni) a 

beépített automatikus időzítő automatikusan leállítja az egységet 10 perc működés után, 

automatikus módban. 

FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK 

Noirmális használat során mind az öv, mind az adapter felmelegszik. Használaton kívül vegye ki az 

adaptert a konnektorból. Ne hagyja bekapcsolva, és bedugva a készüléket, és soha nem hagyja 

felügyelet nélkül, ha üzembe van helyezve. Gyermekektől elzárva tartandó. Mindig a mellékelt 

tárolótáskában tárolja. Soha ne használja nedves vagy túlzottan meleg környezetben. Ne tisztítsa 

meg a szövetek alatt, és ne helyezzen gyúlékony, vagy olvadékony cikkeket a készülék tetejére 

használat közben. Tisztítsa meg a portók, vagy idegen anyagoktól az övet úgy, hogy törölje le a tiszta 

ruhával és enyhe mosószerrel, amikor nincs használatban, és ha már az eszköz teljesen kihűlt. 

Specifikáció 

Termék neve Vibro Shape (Vibrációs Szauna Öv) 

Modell száma MC0138 

Bemeneti feszültség AC220V-240V 50Hz 

Kimeneti feszültség DC24V 

Energiafelhasználás 55W 

 

 

FONTOS IRÁNYMUTATÁSOK 

Ne szúrja át a termék burkolatát. A terméket csak mellékelt adapterrel használja 

- adapter: Modell: GPE601 

- Input: 100-240V -1.5A 

- Output: DC 240V-2.0Amax 

 



Gondosan vizsgálja meg a terméket, hogy nincs-e kopásra és/vagy sérülésre utaló jelek a kezdeti 

használat előtt. Ha bármilyen rendellenességet talál, kérjük jelezze ügyfélszolgálatunknak emailben 

vagy chaten, és mellékeljen jó minőségé fotót a hibáról, vagy a rendellenességről. 


