
 
Super Gun M דגם:  

 הוראות הפעלה

 .יש לקרוא את הוראות השימוש במלואן לפני כל שימוש במכשיר

 הטענת המכשיר:
תלוי  )שעות  4-10מלאה תארך הטענה 

(.במטען  
בזמן הטעינה תדלוק נורה אדומה  

וכשהמכשיר יגיע לטעינה מלאה תהפוך  

. הנורה לירוקה  
כשנורת הטעינה מהבהבת אדום יש להטעין  

את המכשיר בהקדם בכדי לשמור על חיי  

 הסוללה

 

 

לחיצה ארוכה להדלקה  . לחצן הפעלה -1

 .לחיצה קצרה לשינוי עוצמה. וכיבוי

   Type Cשקק הטענה  -2

 נורת חיווי טעינה -3

 נורות חיווי עוצמה -4



 הפעלת המכשיר
 

ליחצו לחיצה ארוכה על כפתור ההדלקה  . שהמכשיר טעוןוודאו 

לכיבוי המכשיר ליחצו  . הראשי אשר ממוקם בתחתית המכשיר

 .לחיצה ארוכה נוספת
 .אין להפעיל את המכשיר כשהוא במצב טעינה

 

 ללחוץ יש הרטט מצבי לשינוי

 ההפעלה לחצן על קצרה לחיצה

  רטט מצבי 4 בין להעביר ניתן .(1)

  רטט פולסי 1800-3200 -מ

 .לדקה

  ויעבור הרטט את יעצור המכשיר

 אוטומטי באופן השהייה למצב

 .עבודה של דקות 10 לאחר

יש , מומלץ להתחיל את הטיפול עם המכשיר במצב רטט נמוך

למקם את ראש המכשיר על האזור המטופל ולא לייצר לחץ רב 

 .מדי עד לקבלת תחושה נוחה מהטיפול במכשיר

לייצר יותר לחץ על , לאחר מכן ניתן להגביר את מצבי הרטט

 . פ הצורך"האזור ולהחליף ראשים ע
 דקות 1-5בין : משך הטיפול המומלץ לאזור



 :  אזהרות

 .ממקור חום, מנוזלים, יש להרחיק ממים

 .אין לנסות ולפתוח ברגים במכשיר
 . דקות רצוף במכשיר 20אין לעשות שימוש של יותר מ 

 .דקות 10דקות יש לתת למכשיר לנוח לפחות  20לאחר 

 .  לשימוש מבוגרים בלבד. להרחיק מילדים

במקרה של פציעה יש לוודא עם רופא האם המכשיר בטוח  

 .לשימוש
ישירות על , אזור הראש, אין להשתמש על אזורים רגישים

 .עמוד השדרה או עצמות

 טיפול ניקוי ואחסון המכשיר: 
 

כשהמכשיר  )ניתן להשתמש במטלית לחה לניקוי המכשיר 

לאחר מכן יש לייבש את  (. במצב כבוי ואינו במצב טעינה

אין לנקות את המכשיר בחומר  . המכשיר לפני השימוש הבא

 .המכיל כימיכלים

יש לוודא כי כפתור ההדלקה כבוי  , המכשירכשמניידים את 

 .והמכשיר מאוחסן בנרתיק המקורי

 :נתונים טכניים של המכשיר

יש להשתמש בספק כוח  . לא מסופק עם המכשיר: ספק כח

 .המתאים לטלפונים סלולריים ולטאבלטים
 :נתונים טכניים
Input:5V  2A 

  mAh2000: נתוני הסוללה
 V7.4 A2: מתח/הספק: מכשיר

 15Wעוצמת המנוע 
 

למכשיר תכונה ייחודית אשר מפחיתה את עוצמת המנוע  

תכונה זו  . עם סוללה חלשהבשימוש , חזקהלחיצה בעת 

 .מאריכה את חיי המנוע

 Changzu Yiyute Industrian, China  :יצרן
 077-3315008הרצליה  8משכית . מ"די אמ טי בע: יבואן



 ,הקוד את סרקו ,האיכותיים סוליו מוצרי בכל לצפיה

 solio.co.il בכתובת שלנו לאתר ישירות היכנסו או

 מוצרי איכות נוספים מבית סוליו

 Changzu Yiyute Industrian, China  :יצרן
 077-3315008הרצליה  8משכית . מ"די אמ טי בע: יבואן


