Urządzenie Q-Spa zmienia zwykłą kąpiel w terapię transdermalną (przezskórną) dzięki
nasyceniu wody wodorem - uwalniane w wodzie pęcherzyki wodoru wchłaniane przez
pory skóry. Uwalniane do powietrza cząsteczki wodoru mają działanie inhalacyjne.
Taka kąpiel działa zarówno leczniczo, jak i relaksująco.
Zestaw zawiera:
Generator wodoru
Kabel ładowania
Saszetka do przenoszenia
Instrukcja

Upewnij się, aby do końca naładować urządzenie przed jego użyciem.

Jak używać:
1. Włącz urządzenie za pomocą przycisku jak pokazane na rys. wyżej przekręcając
przycisk „Power” w prawo zgodnie ze wskazówkami zegara.
2. Upewnij się, że urządzenie zostało całkowicie naładowane. Upewnij się, czy zatyczka
jest prawidłowo założona na gniazdo ładowania.
3. Włóż urządzenie do wody.
Nie wkładaj urządzenie do wody, której temperatura przekracza 45st. C.

4. Naciśnij przycisk włączania (1) aby dioda LED zaczęła świecić na niebiesko.
5. Urządzenie będzie pracować w ciągłym cyklu przez 20min. po czym samodzielnie się
wyłączy.
6. Jeśli chcesz kontynuować ponownie naciśnij przycisk włączania.
7. Wyłącz urządzenie przez za pomocą przycisku przekręcając odwrotnie w stosunku
do wskazówek zegara (w lewo).
Q-spa zostało zaprojektowane do użycia w wanie lub umywalce, abyś mógł cieszyć się
jego odświeżającym działaniem zabierając go ze sobą.

Jak ładować:
1. Zdejmij gumową zatyczkę zabezpieczającą port ładowania.

2. Podłącz kabel zasilający, dioda LED zacznie migać zielonym kolorem.

2. Po naładowaniu dida
LED zacznie zaświeci się na stałe zielonym kolorem.

Po zakończeniu
ładowania upewnij się, że zatyczka gumowa jest włożona i zabezpiecza gniazdo
ładowania przed jego zalaniem.

Jak czyścić:
Zalecane jest czyszczenie urządzenia Q-spa co 6 miesięcy, w przypadku wody bogatej
w wapń np. w Polsce zalecane jest częstsze czyszczenie urządzenia w zależności od
częstotliwości jego używania np. 1 raz na miesiąc.
Brak czyszczenia i powodowane przez jakość i skład wody osady nie podlegają
naprawom w ramach gwarancji. Producent i dystrybutorzy nie odpowiadają za jakość
używanej wody.
1. Zdejmij górną pokrywę urządzenia Q-spa przekręcając w odwrotnym kierunku do
ruchu wskazówek zegara.

2. Użyj kwasku
cytrynowego rozpuszczając ok. 2 łyżki stołowe w ciepłej wodzie do 35st. C.

3. Umieść urządzenie Q-spa np.
w zlewie lub misce/naczyniu napełnionym ciepłą wodą i wlej roztwór z kwaskiem
cytrynowym. Pozostaw urządzenie na godz.. Po wyjęciu dokładnie przepłukuj
urządzenie czystą wodą.

Ostrzeżenia:
Urządzenie NIE jest odporne na wstrząsy, należy zachować ostrożność.
˙ Aby uniknąć przypadkowej aktywacji urządzenia, przechowuj go
w dostarczonym oryginalnym opakowaniu.
˙ Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane.
˙ Przed użyciem upewnij się, że pokrywa portu ładowania jest
całkowicie zamknięta i zabezpiecza port ładowania.
˙ Urządzenie jest wyposażone w elektrody i zawiera precyzyjne elementy nie używać
żadnych i zanurzać urządzenia w żadnych detergentach i innych środkach oprócz
wody.
Gwarancja na urządzenie 12 miesięcy. Urządzenie przeznaczone do domowego
użytku.

