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INSTRUKCE
Teorie a výsledky:
Přístroj na masáž očního prostoru spojuje různé vibrační, masážní a tepelné funkce. K
ovládání se využívá mikroprocesoru, který mimo funkcí masážních řídí intenzitu
infračerveného záření, jehož pomoci se zvyšuje přísun kyslíku do oblasti očí. Zlepšuje se
funkce ciliárního svalu a krevní oběh očí. Navozuje se relaxace očí a mozku, podporuje se i
látková výměna a udržuje se zdravější zrak. Přístroje rovněž vybaven hudebním funkcí, takže
si můžete vychutnat relaxační masáž s hudbou. Vaše oči si odpočinou při relaxaci, budete
opět svěží a pohled na svět bude o poznání příjemnější.
Ureční a využití přístroje:
Osoby trpící únavou zraku, pseudomyopií, pracující dlouhou dobu s počítačem, písemnostmi
a nebo jiné práce zatěžující zrak.
Osoby pociťující napětí, nervozitu a bolest hlavy.
Osoby s nespavostí a únavovým syndromem - neurastenií.
Funkce přístroje:
Tento produkt je multifunkční high-tech zařízení pro zdravotní péči o oči. Poskytuje relaxační
masáže oblasti kolem očí a s pomocí ovládací techniky mikroprocesoru naladí očí a mozek do
optimálního stavu. Nahrazuje a předčí klasickou ruční masáž očí.
Přístroj vytváří na špičkové technologické úrovni infračervené tepelné záření, aktivuje buňky
kolem očí, stimuluje molekuly buněk pomocí vibrací, posiluje kombinace molekul a zlepšuje
schopnost regenerace tkání, čímž dojde ke zlepšení imunologie proti chorobám a infekcí.
S úspěchem se uplatňuje koncept mírného tlaku vzduchu, tím se chrání a udržují zdravé oči.

Tlakem vzduchu se provádí celková masáž očního prostoru pod kontrolou mikroprocesoru.
Takto nastavený a ověřený proces může snížit únavu očí, zlepšit funkci ciliárního svalu a
zabránit zhoršení optické osy.
Přístroj je také vybaven vestavěným v trojrozměrným magnetickým polem. Stálý pohyb
magnetického pole poskytuje účinnou masáž hlavních částí obličeje a svaly kolem očí,
přičemž vznikají mikro-proudy v krevních cévách a aktivuje se krevní oběh kolem očí.
Akupunkturní masážní body:

ZanZhu - bolesti hlavy, očí žluč, rozmazané vidění.
YuYao - keratitida - poruchy zraku, červené oči, oftalmoplegie - obličejové ochrnutí.
Sizhukong - hemicranias, jednostrnná bolest hlavy.
Temple - odstranění překážek v kanálech, poruchy funkcí.
Tongliliao - chyba lomu, optická atrofie.
Qiuhou rozptýlení horkosti a odvodu tepla, navlhční a jasné oči.
Ihengqi - akutní a chronická keratitida /zánětlivé onemocnění rohovky/, epifora /nadměrné
slzení/, retinitis /zánět ze sítnice v oku/.
Sibai - ochrnutí obličeje, trifacial neuralgie /trojklanný nerv/.
Yingxiang - ochrnutí obličeje.
Bitong - refrakční chyby, nasitis /ucpavání nosu/.
Uvedení do provozu:
Instalace baterie:
1. Otevřete kryt baterie na zadní straně ručního regulátoru.
2. Vložte 4AA baterie v souladu s označením.

3.Zavřete kryt baterie.
Pozor:
Zkontrolujte anodu a katodu baterie a ujistěte se, že jsou správně nainstalovány; zavřete kryt
baterie.
Připojení přes adaptér:
1. Adaptér je součástí dodávky, výstupní napětí z adaptéru je DC 6V.
2. Pro připojení do zásuvky 220V použijte přiloženou redukci
3. DC výstup z adaptéru je válcová zástrčka, kterou zapojíte do ručního regulátoru na oči.
4. Ruční regulátor obsahuje zásuvku pro připojení sluchátek. Hudba ze sluchátek zpříjemní
relaxační proceduru.
Rozmístění ovládacích prvků:

1. ON / OFF / TIME
2. Indikátor tlaku vzduchu
3. Indikátor infračerveného tepla
4. Indikátor vibrací
5. Indikátor hudby
6. Indikátor, časovač 15 minut
7. Indikátor, časovač 10 minut
8. Indikátor, časovač 15minut
9. Tlačítko selekční tlak
10. Topení výběr tlačítko
11.Tlačítko pro výběr hudby
12.Tlačítko pro výběr funkce
13.Tlačítko pro výběr vibrací
14. Připojení DC adaptéru
15.Připojení sluchátek
On / Off - výběr:
TLAK,

TEPLO, ČAS HUDBY, VIBRACE.

Stisknutím tlačítka On Off / Time, přístroj začne pracovat. Indikátor tlaku vzduchu, ukazatel
infračerveného tepla, indikátor hudby a časovač 15 minut jsou implicitně nastavené.
Automatický režim masáží.
Možnosti nastavení:
Automatický režim masáže lze změnit následovně:
Můžete si vybrat ze tří automatických masážních programů.
1. úroveň tlaku - 2. úroveň tlaku - 3.úroveň tlaku. Nastavíte takovou úroveň, která je pro Vás
v dané době nejpříjemnější.
Provozní příručka
Tlačítko On/Off/Time, při první stisknutí zapnete přístroj další stisknutí aktivuje časování
15min / 10min / 5min. Delším podržením tlačítka přístroj vypnete.
Teplota
Výběr mezi vyšší a nižší, v režimu 15min, 10min, 5min.
Hudba
Relaxační hudba
Mozkové vlny.
Zvuky přírody.
Krátkým stiskem tlačítka se symbolem not, vyberete další stopu.
Dlouhým stiskem tlačítka hudbu zastavíte.

Vibrační masáž
Bliká 2 krát
Bliká 10 krát
Bezpečnost:
• Prosím, přečtěte si tuto uživatelskou příručku pečlivě pro správné a bezpečné používání
tohoto přístroje.
• Přístroj neslouží jako náhrada za operaci očí nebo na odstranění očního zranění a závažných
očních chorob, atd.
• Pro osoby mající sklon k mozkové mrtvici, hypertenzi a hypotenzi není tento přístroj
vhodný.
• Přístroj rovněž není vhodný pro samostatné používání osob s fyzickým nebo mentálním či
duševním postižením.
• K čištění nepoužívejte ředidla, benzín, chlorid, alkalické čisticí prostředky nebo kyselinu.
Je-li nutné provést očistu přístroje, otřete jej bavlnou namočenou v lihu. Neomývejte pod
vodou.
• Po odstranění poruch očí, redukci očních vrásek, přestaňte přístroj na čas používat.
• Přístroj je složitý celek, proto se nepokoušejte jej rozdělat nebo opravovat.
Pozor:
• Zařízení uveďte do provozu teprve tehdy, když je máte nasazeno na očích. Při samostatném
spuštění by mohlo dojít k poškození vzduchového vaku v důsledku přetlaku.
• Při masáži nepoužívejte kontaktní čočky.
• Nepoužívejte tento výrobek v prostředí s vysokou teplotou a vlhkostí.
• Nepoužívejte tento produkt při řízení nebo při chůzi.
• Děti do 8 by měly být během používání pod dozorem dospělé osoby.
• Nepoužívejte masáž v podmínkách vysoké teploty, jako v koupelně.
• Během skladování, vyjměte baterie, pokud je máte nainstalovány, aby nedošlo k úniku
kapaliny baterie.
• Prosím, mějte oči zavřené při masáži očí. Po masáži, jemně prsty masírujte oblast očí, aby se
odstranily červené skvrny způsobené masážní jednotkou.
• Pro děti je doporučeno používat přístroj nejdéle 20 minut.
• Přístroj je zdravotní pomůcka, není určen pro komerční.

• Chraňte před nárazem nebo se ponořením do vody.
Řešení problémů:
Pokud zjistíte problém, při použití přístroje, opakujte několikrát předepsaný postup. V
případě, že přístroj nefunguje normálně normálně, prosím, vypněte napájení a obraťte se na
prodejní místo. Nerozebírejte ani opravujte zařízení sami.
Technické parametry:
Ideální teplota prostředí: 5 ° C-40 ° C Relativní vlhkost: 80%
Atmosférický tlak: 860hpa ~ 1060hpa
Intenzita magnetického pole: 50MT-250mT
Skladování: 30 ° C - 42 ° C
Příkon: DC6V 1A
Příkon: 6W, váha 485g
Údržba:
Údržba spočívá v kontrole napájení a správného zapojení přístroje a případném čištění
otřením bavlnou namočenou v lihu. Před čištěním odpojte zařízení od elektrické sítě.
Ukládejte na bezpečné místo. Nepokládejte těžké předměty na zařízení.
Přijmout opatření, aby se zabránilo vlhkosti a znečištění.
Obraťte se prodejní místo, pokud existuje chyba. Přístroj nerozebírejte sami.
Přeprava a skladování:
Ideální teplota prostředí: 5 ° C-40 ° C Relativní vlhkost: <80% Skladujte ve větraném
prostoru větrání a mimo dosah přímého slunečního záření a korozivního prostředí.
Atmosférický tlak: 860hpa-1060hpa
Doprava:
Výrobek je, nárazuvzdorný a lze přepravovat letecky, železnicí, po cestě nebo lodí. Při
přepravě je nutné se vyhnout tvrdým nárazům, kontaktu s deštěm a sněhem.
V případě, že doba skladování je delší jak 6 měsíců, prosím zkontrolujte přístroj v provozu
asi půl hodiny. Skladujte v suchém prostředí.

