Kullanım Kılavuzu

INFRASHAPE HORIZONTAL

DİKKAT:
Cihazı monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce lütfen el kitabına bakın.
Güç kaynağının bağlanması
Cihaz topraklı bir prize bağlanmalıdır. Tip etiketi üzerinde gereken gerilim hakkında
kesin bilgi var.
• Cihaz geri dönüşüm sürecine tabidir. Elektrikli parçaları sadece bu amaç için
uygun olan kutulara atın veya yakındaki atık toplama merkezine geri
gönderin.
• Cihaz düz bir yüzeye yerleştirilmelidir.
• Elektrik telinin hasar görmediğinden emin olun.
• Her türlü tamirat yetkili servis tarafından yapılmalıdır.

Teknik Özellikler

Power:
Voltage

230VAC / 50Hz / 1PH

Power consumption
Functions:
Infrared

Vacuum

1.8kW
o

• Temperature adjustment: 25 – 50 C,
• Two infrared radiators: 350W each,
• Protection against scalding,
• The range of infrared radiation: 1.4 - 14μm – close to the
solar radiation,
• 5 predefined programs:
0 – 30mBar,
• A function to adjust the vacuum manually,

• A vacuum pump, 1500W,
Chromotherapy

• Based on LED technology,
• Wireless remote control allowing to choose the colour,

• Predefined programs for automatic colour change,
Aromatherapy

• An automatic dosing station with essential oils for the
THERMAL operation mode,
• An option to turn on/off the aromatherapy during the
training,

Air ionization

• Negative ion emission: 9000000 ions/cm3,

Ozone

• Ozone emission: 0.05ppm,

Collagen

• double LED lamp, 30W,
• Wavelength – 620nm,

• An option to turn on/off during the training,
Electrostimulation

• An independent electrostimulation system,
• Predefined programs,
• The electrodes have the disinfection function.

Antrenman Programı başlatma

•

[SELECT WORK MODE] tuşuna bastıktan sonra, ana ekranda antrenman
modları çıkacaktır.

Antrenman modunu seçme

• [SELECT WORK MODE] ekranında üç program gözükür:
▪ [ TRAINING IN VACUUM AND INFRARED ] – Vakum ve kızılötesinin
beraber olduğu seçenek.
▪ [ TRAINING IN INFRARED ] – Kızılötesi seçeneği
▪ [ TRAINING IN VACUUM ] – Vakum seçeneği
•

Dilediğiniz programı seçtikten sonra, programınızın ekranı gelecektir.

Antrenman Programı Seçimi

• Seçtiğiniz antrenman programına göre beş adet ( eğer sadece kızılötesini
seçerseniz) ya da altı adet (diğer antrenman programlarını seçerseniz)
program ekrana gelecektir.
•

[MANUAL] – Kullanıcı, antrenman süresini kendi belirler. Bu programı
seçtikten sonra cihaz süreyi ayarlamanızı ister. Bir antrenmanın
maksimum süresi 60 dakikadır.

•

[SOFT WALK] – Bu program spora yeni başlayanlar ve vakumlu
sporları ilk kez deneyenler içindir.

•

[AEROBIC] – Bu program spor yapan ve koşu bandına alışık kişiler
içindir.

•

[FAST BURNING] – Bu program kilo ve selülitlerini yakmak isteyenler
içindir.

•

[HEAVY TRAINING] – Bu program en ileri seviye kullanıcılar içindir.
Not: ileri derecede spor yapanların kullanımına uygundur.

•

[LYMPHATIC DRAINAGE] – Bu program yağ ve selülit yakımında
etkilidir. Sadece vakumlu çalışma seçeneğini işaretlediğinizde çıkar.
Kullanıcı vakum seviyesini kendi belirler. Vakum seviyesi arttıkça
antrenman zorlaşır.

ANTRENMAN
• Antrenman süresi, önceden tanımlanmış ve kullanıcının [MANUAL]
programından 30 dakika uzakta olması, kullanıcının kendi süresini
ayarlayabilmesi,
• [START] tuşuna bastıktan sonra, antrenman oturumu başlayacak,
• Kullanıcı, fotorejenerasyon işlevini açıp / kapatabiliyor - [COLLAGEN] ve
esinti işlevi - [AROMA],
• Antrenman sırasında aşağıdaki parametreler görüntülenir:
▪ Direnci,
▪ Vakum değeri,
▪ Kızılötesi yoğunluğu,
▪ Isıtıcı sayacı,
▪ Antrenman bitimine kadar kalan süre,
▪ mesafe.

• Buna ek olarak, aşağıdaki değişiklikleri yapmak mümkündür:
▪ direnci,
▪ vakum değeri,
▪ kızılötesi yoğunluğu.
• Antrenman oturumunu tamamladıktan veya [STOP] tuşuna basarak
eğitim durdurulur ve bir özet ekranı görüntülenir.

Hava İyonizasyonu
Hava iyonizasyonu her zaman açıktır. Kapatmak için içerisinde bir tuş
bulunur.

Renk Terapisi
Bodyshape cihazının içerisinde wireless kurulum LED ışıklar mevcuttur.
Renk terapisi kontrol seçenekleri aşağıdaki gibidir.
•

Açma / Kapama,

•

Statik renkleri değiştirme – 16 statik renk seçeneği imkanı,

•
imkanı
•

Statik renk parlaklığını ayarlama – 16 statik renk parlaklığı ayarlama

◦

3 adet renk seçeneği belirleme,

◦

7 adet renk seçeneği belirleme,

◦

7 renk seçeneği geçiş imkanı,

•

Dinamik program seçeneklerinin hızını değiştirme.

Dinamik programları değiştirme – 4 dinamik program:

