Handleiding Neck Relief T30
Hoe te gebruiken:
Stroomvoorziening: Open het batterijdeksel en plaats de twee AAA-batterijen, doe het deksel er
weer op wanneer u het heeft geplaatst.
Functionele bediening:
1. Zet de powerswitch bovenop het apparaat op ON. Gebruik daarna een natte doek om de nek
af te nemen en de geleiders op het apparaat zelf.
2. Aan de linkerkant bevindt zich een ON button voor de bijgeleverde elektrode pads en
daaronder de knop MODE. Aan de rechterkant bevinden zich HIGH en LOW buttons die de
intensiteit aanpassen van het apparaat en de modus waar die zich in bevindt. Het apparaat
start op Stand 1 waarbij de 1 achterop het apparaat wordt verlicht, die de volgende set
combinatiebehandeling 1 in automatische modus heeft, namelijk:
A. automatische combinatiemodus 1 massage
B. de eerste massage intensiteit
C. timing: 15 minuten
3. Gebruik van de “MODE” knop
Door op de MODE knop te drukken aan de rechterkant kunt u kiezen uit 6 modi, en de
standaardinstelling is modus 1 (automatische combinatie 1 modus), en het
modusindicatielampje brandt. De intensiteit van elke modus is de eerste versnelling. De zes
massagemodi zijn:
Modus 1: Automatische combinatie 1, modus indicator 1 licht op.
Modus 2: Accupunctuur, modus indicator 2 licht op.
Modus 3: Druk, modus indicator 3 licht op.
Modus 4: Afwisselende druk, modus indicator 1&3 lichten tegelijk op.
Modus 5: Kneden, modus indicator 1&2 lichten tegelijk op.
Modus 6: Kloppen, modus indicator 1,2,3 lichten tegelijk op.
4. Gebruik van de “HIGH” & “LOW” knop
Intensiteit aanpassingsknop, elke keer als de “HIGH” knop aan de rechterkant wordt
ingedrukt versterkt de intensiteit van de massage. In totaal is de intensiteit tot 16x te
versterken. Het apparaat begint automatisch bij de laagste stand, probeer uit wat u het
fijnste vindt.
Aanbevolen gebruik van 10-20 minuten per dag
Voor optimaal gebruik vergeet niet de huid en de geleiders nat te maken, zo hecht het apparaat
zich beter met de huid en kunt u optimaal de massage voelen, bij droge huid kan er uitslag
ontstaan wanneer deze gevoelig is. De Neck Relief T30 zou tot wel 3 maanden kunnen werken op
twee AA batterijen bij een gemiddeld gebruik van 15 minuten per dag.

