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PLStymulator AB MULTI SHAPER
Model Nr: UK-015

Instrukcja obsługi
Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo 
z niego w pełni zadowoleni. W instrukcji obsługi opisano zasady efektywnego użytkowania produktu. 
Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Ważne: 
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi. W ten sposób 
można lepiej zrozumieć zasadę działania produktu, co pozwoli na jego najefektywniejsze użytkowanie. 
Zostałeś właścicielem jednego z najbardziej prostych w obsłudze i przyjaznych dla użytkownika 
urządzeń dostępnych na rynku.

Sposób użycia:
Bez większego wysiłku kształtuj i wzmacniaj mięśnie brzucha używając urządzenia przez kilka minut 
dziennie. Stymulator wykorzystuje specjalnie opracowaną technologię EMS (elektryczna stymulacja 
mięśni). Codzienne, regularne używanie urządzenia umożliwia kształtowanie różnych partii mięśni, 
osiągamy podobny efekt jak w przypadku połączenia ćwiczeń mięśni i ich regeneracji. Jest to urządzenie 
przenośne i bezprzewodowe, można go używać kiedykolwiek i gdziekolwiek. Charakteryzuje się prostym 
sposobem mocowania do ciała przy pomocy żelowych podkładek mocujących. Proste sterowanie: 6 
programów i 10 poziomów intensywności impulsów.
Jak działa AB Multi Shaper: 
Jednostka AB Multi Shaper wykorzystuje do napinania i rozluźniania (ćwiczenia) mięśni delikatne 
impulsy elektryczne. Urządzenie nie wibruje ani nie wydaje dźwięków. AB Multi Shaper oddziałuje 
na przednie, tylne i boczne partie mięśni jednocześnie i w ten sposób umożliwia szybsze osiągnięcie 
pożądanych efektów. Przed uruchomieniem urządzenia przymocuj go za pomocą żelowych podkładek 
do tej części ciała, którą chcesz stymulować. Po załączeniu urządzenia będziesz odczuwać delikatne 
mrowienie. Naciskając odpowiednie przyciski wybierasz program oraz nastawiasz intensywność 
impulsów elektrycznych. Nie wolno zaginać podkładek przewodzących. Skóra powinna być sucha, gdy 
pojawi się pot może dojść do odklejenia się podkładek żelowych. Jeżeli do tego dojdzie, należy wysuszyć 
skórę a podkładki przepłukać w letniej wodzie. Po wykonaniu tych czynności można kontynuować pracę 
z urządzeniem.

Jak osiągnąć najlepsze rezultaty:
AB Multi Shaper wzmacnia także mięśnie, których prawdopodobnie nigdy wcześniej nie ćwiczyłeś. 
AB Multi Shaper naprawdę spełnia swoje zadanie. Głównym kluczem do sukcesu jest konsekwencja. 
Używaj AB Multi Shaper codziennie przez kolejnych 30 dni. Tak samo jak nie można oczekiwać, że po 
pierwszej wizycie na siłowni Twoje mięśnie będą krzepkie, musisz przygotować się na to, że minie trochę 
czasu zanim przyzwyczaisz się do regularnych używania stymulatora i znajdziesz prawidłowy sposób 
wykonywania ćwiczeń. Większość użytkowników dostrzega widoczne efekty po około 4 tygodniach, 
więc usiądź, odpręż się i pozwól AB Multi Shaper pracować za Ciebie. Użytkowanie tego urządzenia jest 
proste, przyjemne, bardzo skuteczne i daje wiele korzyści. Doskonały rezultat można osiągnąć łącząc 
działanie stymulatora z ćwiczeniami.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:
Chociaż AB Multi Shaper jest bezpieczny w użyciu a jego obsługa jest bardzo prosta, producent nie 
ponosi odpowiedzialności za zranienia oraz szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania 
produktu. Zalecamy dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi oraz skonsultowanie z 
lekarzem możliwości korzystania z urządzenia, jeśli odnosi się do Ciebie co najmniej jeden z poniższych 
punktów:
- jesteś po porodzie,
- masz wszczepiony rozrusznik serca lub inne podobnie działające urządzenie,
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- jesteś epileptykiem,
- cierpisz na stwardnienie rozsiane,
- cierpisz na zapalenie żył w aktywnej postaci,
- cierpisz na zapalenie tkanki miękkiej związane z chorobą lub zranieniem,
- masz świeże blizny lub jeśli jesteś po operacji,
- masz żylaki w późnym stadium choroby.
Nie wolno używać urządzenia do masażu mięśni brzucha w trakcie menstruacji..

Sposób użycia:
1. Otwórz komorę baterii (zob. rys.1).
2. Włóż 2 szt. baterii 1,5 V typu AAA (zwróć uwagę na prawidłową biegunowość) (zob. rys. 2).
3. Przymocuj jednostki stymulujące wykorzystując do tego zatrzaski (zob. rys. 3 i 5).
4. Zdejmij folię ochronną z podkładek żelowych (zob. rys. 4).
5. Wykorzystując podkładki żelowe, przymocuj stymulacyjne jednostki AB Multi Shaper w wybranych 
miejscach (zob. rys. 6).
Wskazówka: Jednostka z 6 podkładkami jest przeznaczona do stymulacji mięśni brzucha. Jednostki z dwoma 
podkładkami są przeznaczone do stymulacji mięśni ramion, nóg i pośladków.

    
 
 
 
 
 
 

ON = załącz, INC = zwiększ intensywność

PROGRAM = wybór programu

OFF = wyłącz, DEC = zmniejsz intensywność

Sterowanie:
Przy pomocy przycisków sterujących możesz wybrać 1 z 6 trybów stymulacji (A do F) i dla każdego z nich 
1 z 10 stopni intensywności (sygnalizuje to zapalanie się lampek 1 do 4).
Wskazówka: Po wybraniu trybu i intensywność, stymulacja jest aktywna przez ok. 12 min. Stymulację 
można przerwać w dowolnym momencie naciskając przycisk OFF.
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Czyszczenie i przechowywanie:
Do czyszczenia nie wolno używać chemicznych ani ściernych środków czyszczących. Poszczególne 
elementy można przetrzeć szmatką nasączoną letnią wodą. Szczególną uwagę należy skupić na 
utrzymywaniu w czystości podkładek żelowych. Po ich zabrudzeniu (kurzem, włoskami itp.) dochodzi 
do obniżenia intensywności przylegania do skóry. Przechowywać w suchym, ciemnym miejscu, poza 
zasięgiem dzieci. Jeżeli urządzenia nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.

Zawartość opakowania:
1 szt. – jednostka z 6 podkładkami żelowymi
2 szt. – jednostka z 2 podkładkami żelowymi
3 szt. - jednostka sterująca
 
Parametry techniczne:
Zasilanie pojedynczej jednostki: 2 szt. baterii 1,5 V typu AAA (nie są dostarczane z produktem).
Częstotliwość: 1 do 100 Hz
Czas pracy: ok. 12 min.

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Po upłynięciu okresu żywotności urządzenia lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie 
wolno wyrzucać do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać je w 
wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęte nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz 
prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, 
na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od 
lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji 
tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.
Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejscu 
zapewniającym odpowiedni ich recykling.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Podczas 
użytkowania produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja 
nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek 
zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana 
elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, 
nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem.
Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo 
zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie 
odpowiada za błędy powstałe w druku.
Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.
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