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ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΥΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ GYM ENERGY DUO
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Συγχαρητήρια! Μόλις αγοράσατε ένα από τα πιο προηγμένα προϊόντα EMS (ηλεκτρομυϊκής διέγερσης).
Με την χρήση του Gym Energy Duo μπορείτε να φτάσετε στην «καρδιά» των μυών. Τοποθετήστε τα επιθέματα σε στεγνό
δέρμα, σε οποιαδήποτε μυϊκή ομάδα, και επιλέξτε το πρόγραμμα εκγύμνασης που επιθυμείτε.
Προφυλάξεις
Πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά.
Ακατάλληλη χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή να καταστρέψει την συσκευή.
Το Gym Energy Duo είναι μια ισχυρή συσκευή εκγύμνασης και μπορεί να τραυματίσετε το σώμα σας εάν χρησιμοποιήσετε
από τις πρώτες φορές το έντονο πρόγραμμα εκγύμνασης. Ξεκινήστε από τα πιο ήπια επίπεδα εκγύμνασης και αυξήστε την
ένταση σταδιακά.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν ακολουθείτε κάποια φαρμακευτική αγωγή ή έχετε κάποιο από τα παρακάτω συμπτώματα συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.
Εάν πάσχετε από καρδιακά νοσήματα ή έχετε βηματοδότη.
Εάν δεν έχετε σταθερή και φυσιολογική πίεση.
Εάν πάσχετε από υψηλό πυρετό.
Γυναίκες σε εμμηνόρροια ή σε εγκυμοσύνη.
Εάν έχετε ευαισθησία στην επιδερμίδα ή πάσχετε από δερματικές παθήσεις.
Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε ευαίσθητα σημεία του σώματος ή πάνω σε ουλές, ελιές ή σε κιρσούς.
Χαρακτηριστικά
Πατενταρισμένη τεχνολογία χωρίς καλώδια.
Μικροεπεξεργαστής συμβατικής τεχνολογίας.
Εργονομική και καλαίσθητη κατασκευή.
Τεχνολογία χωρίς καλώδια με διπλή κεφαλή.
Επιθέματα με σταθερότητα.
Λειτουργεί με 2 μπαταρίες λιθίου CR2032.
3 κουμπιά λειτουργίας (ΟΝ/ΟFF, +, -).
Ένδειξη LCD.
8 επίπεδα έντασης για αρχάριους ή προχωρημένους χρήστες.
Στα 20 λεπτά λειτουργίας η συσκευή κλείνει αυτόματα καθώς έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα εκγύμνασης.
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
Τοποθέτηση μπαταριών
Ανοίξτε το καπάκι της συσκευής για τις μπαταρίες.
Τοποθετήστε τις μπαταρίες με την θετική πλευρά προς τα πάνω.
Κλείστε με το καπάκι την υποδοχή των μπαταριών.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ
Κουμπώστε τα επιθέματα στην συσκευή ηλεκτρομυϊκής διέγερσης, στην συνέχεια αφαιρέστε τα προστατευτικά πλαστικά
φύλλα από τα δύο επιθέματα και τοποθετήστε στην περιοχή του σώματος που θέλετε να γυμνάσετε.
Πιέστε δυνατά στο δέρμα για να κολλήσουν καλά τα επιθέματα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ποτέ μην κολλάτε δύο επιθέματα μαζί.
Εάν ένα ή και τα δύο επιθέματα δεν είναι καλά τοποθετημένα στο επιθυμητό σημείο του σώματος, θα αισθανθείτε
τσιμπήματα.
ΚΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ GYM ENERGY DUO
ON/OFF
+
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Πατήστε το κουμπί ΟΝ/OFF για να θέσετε την συσκευή σε λειτουργία.
Η προκαθορισμένη ένταση λειτουργίας όταν ανοίγει η συσκευή είναι το μηδέν (0). Ο χρήστης αυξομειώνει την ένταση με τα
κουμπιά «+» ή «-». Η συσκευή διαθέτει 8 προγράμματα έντασης.
Η συσκευή κλείνει πατώντας το κουμπί ON/OFF.
ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Εάν δεν επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα εκγύμνασης εντός 20 δευτερολέπτων η συσκευή θα κλείσει αυτόματα.
Η συσκευή διαθέτει αυτόματο χρονοδιακόπτη. Κλείνει αυτόματα μετά από 20 λεπτά εκγύμνασης. Εάν αλλάξετε το πρόγραμμα
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εκγύμνασης εντός αυτών των 20 λεπτών, ο χρονοδιακόπτης θα συνεχίζει να μετράει από τον χρόνο που υπολειπόταν πριν την
αλλαγή του προγράμματος.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να κλείνετε πάντα την συσκευή πιέζοντας τον διακόπτη ΟΝ/ΟFF πριν αφαιρέσετε τα επιθέματα από το δέρμα σας.
Αυτό θα αποτρέψει απρόσμενες δονήσεις.








ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. εγγυάται την καλή λειτουργία του προϊόντος.
Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε 2 (δύο) έτη. Η χρονική έναρξη της εγγυήσεως είναι η ημερομηνία αγοράς.
Η εγγύηση του προϊόντος ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από το παραστατικό της αγοράς (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο).
Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα και κακοτεχνίες.
Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή αλλοιώσεις που έχουν προκληθεί από εσφαλμένη ή κακή χρήση του προϊόντος, εκτός των
τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών χρήσης που ορίζει ο κατασκευαστής.
Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. διαθέτει δικό της τεχνικό τμήμα (service) για την επιδιόρθωση και συντήρηση των προϊόντων. Τα
προϊόντα προς έλεγχο μπορούν να παραδίδονται στα καταστήματα του δικτύου Τelemarketing Store ή να αποστέλλονται στη
διεύθυνση της εταιρείας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.
H εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που έχουν προκληθεί από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
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