
Instrukcja obsługi
4w1 – BODY SHAPER
APARAT DO ZABIEGÓW ODCHUDZANIA I MODELOWANIA SYLWETKI
Model: BSB-8639A

Najskuteczniejsza metoda redukcji wagi i leczenia cellulitu. W jednym zabiegu 
spotęgowane działanie
drenażu limfatycznego i terapii cieplnej Infrared oraz terapii falami wysokiej częstotliwości i
elektrostymulacji daje bardzo satysfakcjonujące wizualne rezultaty. Metoda daje efekt rozbicia 
tkanki
tłuszczowej, ujędrnienie i regenerację tkanki łącznej oraz wspomaga detoksykację i podnosi
odporność organizmu.
Połączenie w jednym zabiegu funkcji drenażu limfatycznego z terapią cieplną infrared i falami
wysokiej częstotliwości oraz elektroterapią daje bardzo skuteczny i trwały efekt odchudzania oraz
modelowania sylwetki. Funkcje terapii cieplnej Infrared i elektroterapii typu „Elektroskultur”
znakomicie się uzupełniają wywołując piorunujący efekt redukcji tkanki tłuszczowej szczególnie
skuteczny przy leczeniu cellulitu. Podczas jednego zabiegu następuje rozdrobnienia (emulgacja) 
tkanki
tłuszczowej przy silnej penetracji specjalistycznych preparatów oraz wydalanie zemulgowanego
tłuszczu przy pomocy drenażu uciskowego i działania magnesów.
Aparat zastępuje fitness. Posiada możliwość działania na : brzuch i biodra, nogi i ręce.
Skomputeryzowany system obsługi aparatu daje możliwość wyboru programu ćwiczeń i ich
intensywności .

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór naszych urządzeń. W celu jak najbardziej wydajnego wykorzystania 
urządzenia,prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją.

I. Funkcje zasadnicze.

1. Urządzenie może być stosowane na różnych częściach ciała, takich jak brzuch, biodra, nogi,
ręce, które mogą być pozbawiane zbędnej tkanki tłuszczowej dzięki masażowi
odchudzającemu.
2. Urządzenie rozdrabnia, rozpuszcza i usuwa tłuszcz dzięki drganiom fal wysokiej częstotliwości
i terapii cieplnej infrared.
3. Pozwala na uzyskania szybkich efektów. Wskaźnik wydajności to 65% przy jednorazowym
zabiegu. Przy terapii siedmiodniowej wskaźnik wynosi 87%.
4. Łatwy w obsłudze, pozwalający na zastosowanie czterech metod – odchudzania, upiększania,
masażu i ruchu.
5. Bezpieczny i niezawodny, sterowany mikroprocesorem, którego elementy są wykonane w
Japonii i Stanach Zjednoczonych, zapewnia trwałą funkcjonalność.
6. Ładny i estetyczny z głównym modułem i elementami zewnętrznymi zaprojektowanymi
według najnowszych trendów.

II. Wskazówki

1. Należy dokładnie sprawdzić, czy wszystkie części urządzenia znajdują się w opakowaniu.
2. Do każdego przyrządu należy stosować odpowiednie napięcie, gdyż zbyt duże bądź zbyt małe
napięcie może spowodować jego uszkodzenie.
3. Po skończonym zabiegu należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Źródło zasilania
powinno się wyłączać także w przypadku burzy lub deszczu.
4. W przypadku usterki nie wolno wykonywać samemu żadnych napraw. W tym celu należy
kontaktować się z naszą firmą lub z naszym przedstawicielem handlowym.



III. Spis części

No. Nazwa części Ilość
1. Urządzenie główne 1
2. Pas biodrowy 1
3. Pas na ręce 2
4. Pas na nogi 2
5. Kabel sieciowy 1
6. Instrukcja obsługi 1
7. Bezpiecznik 1

Zasady użycia:
I. Panel kontrolny i jego funkcje:
1. Zasilanie.
2. Odchudzanie 1
3. Odchudzanie 2
4. Masaż
5. Ćwiczenia
6. Całe ciało
7. Biodra
8. Lewa ręka
9. Prawa ręka
10. Wyszczuplanie lewej nogi
11. Wyszczuplanie prawej nogi
12. Usuwanie płynu limfatycznego i tłuszczu
13. Intensywność usuwania płynu limfatycznego i tłuszczu
14. Rozdrabnianie tkanki tłuszczowej falami wysokiej częstotliwości
15. Intensywność rozdrabniania tłuszczowej falami wysokiej częstotliwości
16. Rozpuszczanie tkanki tłuszczowej podczerwienią (infrared)
17. Intensywność rozpuszczania tkanki tłuszczowej podczerwienią (infrared)
18. Kontrolka intensywności i usuwania płynu limfatycznego i tłuszczu
19. Kontrolka intensywności rozdrabniania tkanki tłuszczowej falami wysokiej częstotliwości
20. Kontrolka intensywności rozpuszczania tkanki tłuszczowej podczerwienią (infrared)
21. Czas
22. Kontrolka odchudzania 1
23. Kontrolka odchudzania 2
24. Kontrolka masażu
25. Kontrolka ćwiczeń
26. Pozostały czas
27. Kontrolka zasilania
28. Kontrolka bioder
29. Kontrolka lewej ręki
30. Kontrolka prawej ręki
31. Kontrolka wyszczuplania lewej nogi
32. Kontrolka wyszczuplania prawej nogi
33. Gniazdko ćwiczenia bioder
34. Gniazdko lewej ręki
35. Gniazdko prawej ręki
36. Gniazdko wyszczuplania lewej nogi
37. Gniazdko wyszczuplania prawej nogi



II. Wykonanie zabiegu

1. Wetrzyj w ciało krem odchudzający lub krem do masażu, a następnie nakryj je ciepłym,
wilgotnym ręcznikiem.
2. Podłącz kabel do gniazdka kabla w urządzeniu głównym.
3. Załóż i dopasuj pasy na odpowiednie części ciała.
4. Podłącz pasy do odpowiednich gniazdek.
5. Podłącz urządzenie.
6. Włącz główny panel.
7. Wybierz odpowiednią funkcję w zależności od potrzeb klienta.
8. Uruchom urządzenie i rozpocznij zabieg.
9. Kontroluj delikatnie zabieg dążąc do jak najlepszego efektu.
10. Przed i po zabiegu należy wypić 0.5 litra wody, aby oczyścić organizm.
III. Opis programów
1. / Slimming 1 / - Odchudzanie - czas 20 minut , intensywny drenaż, intensywne grzanie
infrared i duża moc fal magnetycznych i stymulacji prądowej.
2. / Slimming 2 / - Kształtowanie figury - czas 30 minut, mniej intensywne funkcje drenażu,
infrared i fal magnetycznych i stymulacji prądowej.
3. / Massage / - Masaż - czas 45 minut, włączone funkcje: grzanie infrared, fale magnetyczne i
stymulacja. / Bez drenażu/
4. / Exercise / - Ćwiczenie - czas 15 minut, włączone funkcje: drenaż limfatyczny, fale
magnetyczne i stymulacja, bez infrared

Możemy również wykonać zabieg na konkretne części ciała : tylko biodra, nogi lub ręce.

Podczas zabiegu możemy decydować o intensywności zabiegu sterując ręcznie mocą 
funkcji „+/ - „ lub
wyłączyć je.



IV. Problemy w obsłudze

Jeś li w powyższych przypadkach zastosujesz się do podanych porad, a urządzenie nadal nie 
będzie
działać, skontaktuj się z naszą firmą lub z naszym przedstawicielem handlowym.

V. Uwaga:

1. Nie wyciągaj wtyczki ciągnąc za kabel
2. Uważaj, by nie wylać wody na urządzenie, gdyż może to prowadzić do jego uszkodzenia.
3. Nie wyłączaj urządzenia przez wyciągnięcie kabla sieciowego. Nie stawiaj urządzenia w
pobliżu grzejnika, gdyż może to zaburzać jego pracę.
4. Nie używaj urządzenia przez zbyt długi okres czasu.
5. Uważaj, by nie naruszyć kabla sieciowego, gdyż grozi to porażeniem lub pożarem.
6. Nie stawiaj na urządzeniu ciężkich przedmiotów, gdyż może to powodować jego gorszą pracę.
7. Nie korzystaj z urządzenia przy wysokich temperaturach i przez dłuższy okres czasu.
8. W przypadku pojawienia się problemów w obsłudze, nie naprawiaj sam urządzenia, gdyż
może to grozić porażeniem lub pożarem. Wszelkie problemy zgłoś u naszego
przedstawiciela handlowego lub bezpośrednio w naszej firmie.
9. Chroń dzieci przed korzystaniem z urządzenia.


