
Συσκευι Μασάη Αυχζνα με Ηλεκτροδιζγερσθ KL-5830 

Οδθγίες Χρισθς 

 

Η ςυςκευι KL-5830 μπορεί να βελτιϊςει τθν κυκλοφορία του αίματοσ τοπικά και να χαλαρϊςει τουσ μυσ 

ϊςτε να μειϊςει τον πόνο, το πριξιμο και τθν κοφραςθ. 

 

Χαρακτθριςτικά ςυςκευισ 

 Είναι ςχεδιαςμζνο για να προςαρμόηεται ςτθν καμπφλθ του αυχζνα 

 2 x AAA μπαταρίεσ για αςφαλι και αξιόπιςτθ χριςθ 

 Υιοκετεί τισ τελευταίεσ εξελίξεισ ςτθ  3D Smart Fitτεχνολογία για άψογθ εφαρμογι – μπορείτε να 

ρυκμίςετε εφκολα τα θλεκτρόδια ανάλογα με τον αυχζνα ςασ 

 Διακζτει 3 αυτόματεσ λειτουργίεσ και 3 χειροκίνθτεσ. Μπορείτε να επιλζξετε αυτιν που ταιριάηει ςτισ 

ανάγκεσ ςασ. 

 Διακζτει ζνδειξθ LEDκαι εφκολο χειριςμό για να είναι απόλυτα φιλικό με τον χριςτθ. 

 

Τεχνικά χαρακτθριςτικά 

Τροφοδοςία: 3VDC30mA (2AAΑ μπαταρίεσ) 

Κατθγορία αςφαλείασ ςυςκευισ: BF-type 

 

► Κανονικές συνθήκες λειτουργίας  

Θερμοκραςία περιβάλλοντοσ: +5°C ~ +40°C 

Σχετικι κερμοκραςία <80% 

Ατμοςφαιρικι πίεςθ: 86kPa ~106kPa 

 

► Πληροφορίες ηλεκτρισμοφ 

Συχνότθτα παλμϊν: 0Hz-1000Hz 

Μικοσ παλμϊν: 20μs ~ 400μs 

Διάρκεια μαςάη: 15 λεπτά, απόκλιςθ +10% 

 

Τοποκζτθςθ μπαταριϊν 

Ανοίξτε το κάλυμμα τθσ κικθσ μπαταριϊν τθσ ςυςκευισ και τοποκετιςτε 2 ΑΑΑ μπαταρίεσ.  

 

Λειτουργία 

1. Τοποκετιςτε τον διακόπτθ ενεργοποίθςθσ ςτθ κζςθ ΟΝ και χρθςιμοποιιςτε μια νωπι πετςζτα για να 

υγράνετε τουσ μαγνθτικοφσ πόλουσ τθσ ςυςκευισ. Στθ ςυνζχεια τοποκετιςτε τθ ςυςκευι κοντά ςτον 

αυχζνα. Εάν υπάρχουν λεκζδεσ πάνω ςτθ ςυςκευι κα πρζπει να τουσ κακαρίςετε πριν τθ 

χρθςιμοποιιςετε.  

2. Πιζςτε το κουμπί «ΟΝ» ςτο δεξί μπράτςο τθσ ςυςκευισ, κα ακοφςετε ζναν ιχο και θ ςυςκευι κα 

ξεκινιςει να λειτουργεί. Στθ ςυνζχεια ρυκμίςτε τθν ζνταςθ με τα κουμπιά που βρίςκονται ςτο 

αριςτερό μπράτςο τθσ ςυςκευισ.  

3. Επιλζξτε το πρόγραμμα λειτουργίασ με βάςθ τα παρακάτω: 

 Πρόγραμμα 1: αυτόματθ λειτουργία, ανάβει θ λυχνία ςτον αρικμό 1. 

 Πρόγραμμα 2: προςομοίωςθ βελονιςμοφκαι μοξοκεραπείασ, ανάβει θ λυχνία ςτον αρικμό 2 



 Πρόγραμμα 3:κινιςεισ μαςάη, , ανάβει θ λυχνία ςτον αρικμό 3 

 Πρόγραμμα 4: ςιάτςου, ανάβουν ταυτόχρονα οι λυχνίεσ ςτουσ αρικμοφσ 1 και 3 

 Πρόγραμμα 5: μαλάξεισ, ανάβουν ταυτόχρονα οι λυχνίεσ ςτουσ αρικμοφσ 2 και 3 

 Πρόγραμμα 6: ελαφριά χτυπιματα, ανάβουν ταυτόχρονα οι λυχνίεσ ςτουσ αρικμοφσ 1,2 και 3 

4. Κουμπί αφξθςθσ τθσ ζνταςθσ 

Κάκε φορά που πιζηετε το κουμπί θ ζνταςθ αυξάνεται κατά 1 βακμό. Η ςυςκευι διακζτει 16 

βακμίδεσ ζνταςθσ. Εάν είςτε αρχάριοσ, ςασ ςυνιςτοφμε να χρθςιμοποιιςετε αρχικά τθ χαμθλότερθ 

ζνταςθ.  

5. Κουμπί μείωςθσ τθσ ζνταςθσ 

Κάκε φορά που πιζηετε το κουμπί θ ζνταςθ χαμθλϊνει  κατά 1 βακμό. Η ςυςκευι διακζτει 16 

βακμίδεσ ζνταςθσ. Συνιςτάται να χρθςιμοποιείτε τθ ςυςκευι για 10-20 λεπτά κάκε μζρα. 

 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ μπαταρίεσ 

1. Η ςυςκευι χρθςιμοποιεί μπαταρίεσ τφπου ΑΑΑ, οι οποίεσ διαρκοφν περίπου 3 μινεσ  με χριςθ 15 

λεπτϊν μια φορά τθν θμζρα. 

2. Αν θ ςυςκευι δεν πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί για μεγάλθ περίοδο, ςυνιςτάται να αφαιρζςετε τισ 

μπαταρίεσ ϊςτε να αποφευχκεί θ διαρροι υγρϊν και ενδεχόμενθ καταςτροφι τθσ ςυςκευισ. 

3. Μθ χρθςιμοποιείτε μπαταρίεσ πζραν των ενδεδειγμζνων. 

4. Βεβαιωκείτε ότι ζχει τοποκετιςει ςωςτά τισ μπαταρίεσ ελζγχοντασ τθν πολικότθτα τουσ. (+,-). 

5. Κλείνετε τθ ςυςκευι πριν αλλάξετε τισ μπαταρίεσ. 

6. Απορρίψτε τισ εξαντλθμζνεσ  μπαταρίεσ ςασ ςε κάδουσ ανακφκλωςθσ, μθν τισ πετάτε μαηί με τα 

υπόλοιπα απορρίμματα. 

 

Συντιρθςθ 

1. Κρατιςτε τθ ςυςκευι μακριά από παιδιά. 

2. Μθν εκκζτετε τθ ςυςκευι ςε θλιακό φωσ ι ςε χϊρουσ με ζντονθ υγραςία. 

3. Αποκθκεφςτε τθ ςυςκευι ςε ξθρό και αεριηόμενο χϊρο. 

4. Μθν επιχειρείτε να επιδιορκϊςετε τθ ςυςκευι, μπορεί να προκαλζςετε ηθμιζσ ι καταςτροφι τθσ 

ςυςκευισ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


