INSTRUKTION

CIRKULATIONSTRIMMAREN-121-CT

1. Tryck in adaptern i ditt strömuttag i väggen.
2. Tryck in nätsladden i maskinen.
3. Använd alltid produkten utan sockar, annars känns inte behandlingen.
4. Starta genom att trycka på den runda knappen längst ner till vänster.
5. Du kan använda produkten både med fjärrkontroll som medföljer, eller med hjälp av de knappar som sitter på maskinen.
Förklaring:
• Valet “Intensitet (fotsula)” besämmer styrkorna för din fotbehandling. Knapp – är svagare
och knappen + är starkare. Totalt finns det 48 styrkor.
• Valet ” Intensitet ( kropp)” används för att behandla med de 4 Tens plattor som medföljer.
• Tens plattorna fäster du mot huden och de gör att du även kan behandla nacke/ axlar,
ländrygg, ben och knä med.

ANVÄNDNING AV TENS-PLATTOR
1. Det medföljer 2 strömkablar och 4 stycken Tens-plattor.
2. Tryck in de 2 strömkablarna i maskinen. Uttagen sitter på främre delen av maskinen.
3. Tryck fast Tens-plattorna på strömkabelns fästpunkt.
4. Tag bort plasten på plattorna och lägg dom mot huden på det ställe du vill behandla.
5. Du styr denna behandlingen med valet ” Intensitet ( kropp)”.
6. Du kan både sköta behandlingen med + och – knappen som sitter på maskinen, eller med
fjärrkontrollen som medföljer.
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PROGRAM

Program 0. Små djupa impulser.
Program 1. Behandlar i vågor på 5
sekunder, något mjukare än det
föregående.
Program 2. Behandlar med en
dragande kraft i konstanta röreser.
Används för att bygga upp
muskulatur.
Program 3. Lätta, intensiva impulser.
Program 4. Snabba dragande impulser,
känns djupgående.
Program 5. Behandlar med ett jämt
flöde.
Program 6. Behandlar fotsulan väldigt
bra.
Program 7. Kraftig jämn impuls. Vädligt
djupgående.
Program 8. Kommer åt
vadmuskulaturen på ett bra sätt.
Program 9. Jobbar intensivt.

.
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ÖVRIG INFORMATION

•
•
•
•

Använd ej vid Pacemaker eller om du har
annan elektronisk utrustning I kroppen.
Håll borta från vatten.
Håll oåtkomlig för barn.
Behandla ej på områden där du har Cancer.

•

Får endast användas med medföljande
strömadapter.
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ÖVRIGT INNEHÅLL

2 års garanti
TrendRehab I Sverige AB
SE556852-690801
Segelgatan 1
904 20
Umea, Sweden
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