
NAVODILA ZA UPORABO 

STIMULATOR ZA OBLIKOVANJE ZADNJICE IN BOKOV 

 

Kaj je pametna tehnologija trenerja mišic? 

Pametni trener mišic znan kot nevromišični elektro stimulant (NMES) krči mišice z uporabo 

električnih impulzov. Impulzi posnemajo potencial, ki prihaja iz centralnega živčnega sistema, 

zaradi česar se mišice krčijo. Pametni trener mišic je znan kot orodje za utrditev mišic.  

 

Za kaj se pametni trener mišic uporablja? 

Utrditev mišic / Rehabilitacijski nameni / Za preprečevanje mišične atrofije / Poveča 

cirkulacijo krvi / Relaksira mišice / Toniranje mišic 

 

 



 

Tehnične specifikacije  

Ime produkta Pametni trener mišic 

Napetost Alkaine 1.5V AAA*2EA 

Način uporabe 6 načinov, 9 intenzitet 

Frekvenca 1~100HZ 

Čas delovanja 12min  

Output Max 9 .8 mA 
 

Funkcije izdelka 

1. Nizka frekvenca obdelave skozi ritem in nežni zagon 

Nizka frekvenca je posebna moč z rednim ritmom ali zaustavitvijo. Glede na primerno 

moč in hitrost na telesu z nizko frekvenco, naredi ritem in razvrsti zagon na telesu. 

Nizkofrekvenčna moč je enaka masažnim učinkom kot so pritisk, uščip in masaža s 

človeško roko. 

2. Izbira 6 načinov 

Izbira 6 načinov z enostavno izbiro. Aparat se bo avtomatsko ustavil po 12 minutah, v 

kolikor ste ga pozabili izklopiti s pritiskom na Off gumb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pozor! 

Pred uporabo pozorno preberite navodila za uporabo. 

Navodila za uporabo si shranite na varno mesto za nadaljnjo uporabo. 

V kolikor želite izdelek posredovati tretji osebi, storite to z navodili za uporabo. 

Pred začetkom programa treniranja se posvetujte z zdravnikom ali fizioterapevtom. 

Naprava je zasnovana za odrasle osebe, dobrega zdravja.  

Predlagana uporaba je 1x na dan.  

 

Izdelka ne uporabljajte na naslednjih delih telesa, saj lahko privede do težav: 

 Delov telesa, kot so prsi in rame (obraz itd.) 

 Na poškodovanih delih telesa in intimnih delih 

 Na delih, ki so bili podvrženi operacijam 

 Na plastičnih ali metalnih vložkih ali protezah 

 Na hrbtenici  

 Ne uporabljajte na drugih deli, kot je navedeno v navodilih za uporabo 

Otroci in dojenčki, ki ne morejo razumeti navodil za uporabo, naj ne uporabljajo proizvoda, 

saj lahko privede do težav s kožo in telesom.  

Shranite litijevo baterijo stran od dosega otrok. V kolikor jo po nesreči otrok zaužije, takoj 

poiščite medicinsko pomoč. Ne razstavljajte in ne popravljajte produkta sami, saj so rezultat 

lahko poškodbe.  

Izogibajte se možnostim padca naprave, saj lahko privede do nepravilnega delovanja aprata.  

Ne dovolite, da elektronske blazinice pridejo v stik s kovino, kar lahko vodi do električnega 

šoka.  

Ne uporabljajte naprave z drugimi pripomočki ali lepotilnimi napravami, kar lahko povzroči 

nelagodje in nepravilno uporabo.  

 

 Ne polagajte aparata v mikrovalovno pečico ali blizu ognja 

 Ne uporabljajte aparata v noben drug namen, razen za tega, kot je specificirano v 

navodilih za uporabo.  

 Ne uporabljajte na dojenčkih ali živalih.  

 Ne uporabljajte naprave kot igračke. 

 Ne polivajte tekočine na aparat.  

 Ne uporabljajte naprave med telovadbo ali vožnjo.  

 Ne uporabljajte naprave v kopalnici ali izjemno vlažnih prostorih.  

 


