
                      

  
                          Elektro Sada FF SHOCK THERAPY DELUXE TRAVEL KIT 

                                                                   Návod k použití

Upozornění: 
1. Pokud sadu používají současně 2 osoby ujistěte se, že každý uživatel používá pouze podložky 
připojené k jednomu kanálu (stejný pár na kabelu ve tvaru y).
2. Přiložte podložky tak, aby se navzájem nepřekrývaly.
3. Vždy udržujte elektrodové podložky čisté, nedotýkejte se lepivého povrchu prsty.
4. Pokud máte pocit nepohodlí nebo abnormalit na těle, okamžitě ukončete používání.
5. Neumisťujte elektrodové vložky do úst, konečníku nebo vagíny.

Režimy: 
Klepání - Podporuje krevní oběh s klepnutím, pulzujícím stimulačním tempem. Lze jej používat při
různých rychlostech a intenzitě. 
Modulace - uvolňuje únavu a uvolňuje svaly tím, že poskytuje kombinaci různých rychlost a 
intenzity. 
Hluboká stimulace - Postupně uvolněte nervovou nebo svalovou bolest poskytnutím hluboké 
stimulace pod tlakem. 

POUŽITÍ: 
1. Při použit podložek odstraňte plastovou fólii z elektrodové vložky a vložte podložky na 
požadovanou část těla – vždy musí být připojeny všechny 4 kusy podložek. Pokud používáte svorky
Pleasure Probe nebo Cock Cage, zapojte jejich drát do konektoru elektrod. Ujistěte se, že pokožka 
je čistá a suchá. Odstraňte veškerý olej, kosmetiku a nečistoty.
2. Zapněte napájení stisknutím vypínače. Na displeji LCD se objeví symbol APP.
3. Stisknutím tlačítka OODv vyberte požadovaný režim ošetření.
4. Postupně zvyšujte intenzitu zmáčknutím tlačítka se šipkou UP (ON).
5. Stisknutím tlačítka S / P přepněte mezi SPvvD a INAvNSIAY. SPvvD řídí rychlost a frekvenci 
pulzace, INAvNSIAY řídí sílu elektrického proudu.
6. Při změně režimu léčby se stimulační proud zastaví. Nastavte intenzitu a rychlost nového režimu 
opětovným stisknutím šipky UP.

Uživatelé, kteří trpí některým z následujících stavů nebo symptomů, by se měli zdržet 
používání tohoto elektronického stimulátoru: 
- srdeční onemocnění - používání kardiostimulátoru
- epilepsie nebo jiné neurologické onemocnění
- těhotné ženy - v blízkost jakýchkoli kovových předmětů nebo piercingů, včetně šperků
Lidé, kteří jsou pod lékařským dohledem by se měli před použitím elektro-sexuálního maséra 
poradit se svým lékařem. 


