
Vibrační hubnoucí a masážní pás 6v1 

 

 

Výkonné zařízení, které využívá vibrační pohyby k zeštíhlení těla a relaxaci svalstva. 

 

- pomáhá při oddělování tuku, který je poté odstraněn lymfatickým systémem 

- podporuje dobré trávení a jasnou pleť 

- podporuje schopnost kůže vstřebat živiny 

- tónuje a masíruje všechny hlavní svalové skupiny, což vede ke zlepšení sportovní agility 

 

Varování: 

- nepožívejte produkt během těhotenství 

- nepoužívejte, pokud dostáváte specializované ošetření jakéhokoli druhu – zde je vhodné 

poradit se s ošetřujícím lékařem 

- pokud se objeví jakékoli nestandardní příznaky, přestaňte produkt používat 

- nenechávejte výrobek připojený k elektrické zásuvce – vyjměte ze sítě, pokud jej nepožíváte 

- Produkt nesmí být opravován a rozebírán  

- Nepoužívejte v mokrém prostředí – možnost úrazu elektrickým proudem 

- Nikdy nepoužívejte poškozený kabel, zástrčku nebo zásuvku 

- Nepoužívejte při vysokých teplotách a vlhku 

 



Sada obsahuje: 

- Vibro tvarovací pás 

- Ruční ovladač 

- AC adaptér 

 

Funkce: 

- Automatický režim 

- Manuální režim 

- 6 úrovní 

- Funkce ohřevu (31-42st C.) 

- Pohyb po/proti směru hodinových ručiček 

- Desetiminutová funkce automatického zapnutí/vypnutí 

 

Funkce tlačítek: 

- Změna režimu 

o Stisknutím tlačítka pro změnu režimu lze provádět střídání mezi režimy 

- Úroveň úprava 

o Stisknutím tlačítka vysoké nebo nízké nastavíte úroveň 

- Směr otáčení 

o Stisknutím směru otáčení změníte pohyb směru otáčení po/proti směru hodinových 

ručiček (k dispozici pouze v manuálním režimu) 

- Zap/Vyp. 

o Stisknutím uvedete do provozu nebo přístroj vypnete 

 

Návod k obsluze: 

- Pás pevně obtočte kolem těla, upravte jeho velikost a zapněte pomocí popruhu na suchý zip 

- Připojte AC k bodu připojení pásu 

- Zapojte adaptér do zásuvky a ujistěte se, že je v zásuvce napětí 

- Jedním stisknutím tlačítka Zap/vyp jej zapněte 

- Jednotka běží v automatickém režimu, pokud nestisknete tlačítku změna režimu pro 

manuální nastavení 

Automatický režim: 

- Svítí zeleně 

- Pás běží od úrovně 2 a dokončí cyklus 

- K nastavení počáteční úrovně lze použít tlačítko úpravy úrovně 

Manuální režim: 

- Svítí červeně 

- Pás běží od úrovně, která je ručně zvolena 

- K nastavení počáteční úrovně lze použít tlačítko úpravy úrovně 
 


