
 

 

Daugiafunkcis prietaisas „Head Care Apparatus“ 

(TQ-Z06) 

 

Naudojimo instrukcija 

 

Modelis: TQ-Z06 

 

Gaminio pristatymas 

Sukurtas su integruota išmaniąja vieno lusto sistema, šis daugiafunkcis prietaisas padeda 

reguliuoti kraujo apytaką, atlieka lazerio terapiją bei masažuoja. Pasitelkus šukavimo funkciją, 

galima sureguliuoti galvos elektrinių potencialų skirtumą, padėti atstatyti jį į normalų lygį ir 

subalansuoti kraujotaką. Lazerio spinduliuotė gali padėti atkurti natūralią smegenų ir širdies 

veiklą bei sureguliuoti elektrinį potencialą. Vibracinis masažas suteikia komforto pojūtį ir padeda 

stimuliuoti smegenų veiklą, koreguodamas galvos elektrinio potencialo skirtumą. 

 

Poveikis sveikatai 

Kraujospūdžio reguliavimas, lazerio terapija ir vibracinis masažas, – viskas viename. 

 

Taikymas 

Tinka žmonėms, kuriems reikia subalansuoti kraujo apytaką, tiems, kurie susiduria  

su dideliu krūviu darbe, jaučia protinę įtampą; žmonėms, kuriuos kankina elektromagnetinės 

spinduliuotės sukeltas galvos skausmas ar svaigimas; turintiems sveikatos sutrikimų ir tiems, 

kurie nori pasirūpinti savo sveikata. 

 

Įspėjimas 

Prietaiso negalima naudoti žmonėms, turintiems metalinį implantą, pavyzdžiui, širdies 

stimuliatorių ir pan., 

nėščioms moterims, sergantiesiems psichikos ligomis, inkstų nepakankamumu, žmonėms, kurie 

yra alergiški šiam gaminiui. 

 

Naudojimas 

1. Paspauskite baterijos talpyklos jungiklį ⑥, kad atidarytumėte dangtelį, tinkamai įdėkite dvi 

baterijas 

1,5 V (Nr. 7) ir vėl uždenkite dangtelį. Tada atverkite apatinį dangtelį. 

2. Tvirtai laikykite metalinį žiedą ③ ir metaliniais kontaktais ⑧ prilieskite galvą; susidarius 

elektros  

grandinei tarp laidžiojo žiedo ir metalinių kontaktų, skystųjų kristalų ekranas ir lazeris ima 

skleisti šviesą. 

Reguliariai perbraukite plaukus metaliniais kontaktais, kad subalansuotumėte elektrinius kūno 

impulsus ir kraujo apytaką. 

3. Dvi sekundes paspauskite įjungimo-išjungimo mygtuką „ON-OFF“ ②, kad įjungtumėte 

prietaisą.  



 

 

Pagal numatytuosius nustatymus bus juntama silpno intensyvumo vibracija;  

trumpai paspauskite, kad pereitumėte į stipresnį lygį, ir atvirkščiai; pagal šiuos nurodymus 

pasirinkę tinkamą intensyvumą, pridėkite metalinius kontaktus ⑧ prie galvos ar reikiamos kūno 

dalies, tada dvi sekundes paspauskite mygtuką „ON-OF“ ② ir prietaisas išsijungs. 

4. Norėdami prietaisą išjungti, uždenkite apatinį dangtelį, kad nesusidarytų elektros grandinė. 

 

 

 

Atsargumo priemonės 

– Naudodamiesi prietaisu atidžiai sekite šioje instrukcijoje pateiktus nurodymus. 

– Prieš dėdami baterijas, neatidarykite apatinio dangtelio. 

– Nelaikykite lazerio spindulio ilgą laiką nukreipto į akis. 

– Nenaudokite šio prietaiso drėgnoje ir karštoje aplinkoje. 

– Laikykite gaminį toliau nuo tiesioginių saulės spindulių ir korozinių dujų. 

– Šis prietaisas yra buitinės paskirties ir netinka komerciniam naudojimui.  

– Nedėkite jokių pašalinių daiktų į prietaisą. 

– Jeigu naudojantis prietaisu atsiranda nemalonūs arba neįprasti požymiai, nebesinaudokite 

juo ir kreipkitės į kompanijos klientų aptarnavimo atstovus. 

– Jei masažuojamos kūno dalys yra gydomos kitais būdais, prieš naudodami prietaisą 

pasikonsultuokite su gydytoju.  

– Žmonės, turintys alergišką odą, prieš naudodami prietaisą turėtų pasikonsultuoti su 

gydytoju. 

 

Gedimų šalinimas 

Gedimas Priežastis Sprendimas 

Prietaisas neįsijungia Išsikrovusi baterija (arba 

silpnas kontaktas) 

Pakeiskite bateriją 

Nėra vibracijos Įjungimo-išjungimo 

mygtukas spaudžiamas 

pernelyg ilgai 

Paspauskite įjungimo – 

išjungimo mygtuką 2 

sekundes 

Neįsijungia lazeris Išsikrovusi baterija (arba 

silpnas kontaktas) 

Pakeiskite bateriją 

 

Gaminio priežiūra 

– Pasinaudoję prietaisu nepamirškite nuvalyti pagrindinio korpuso sausu minkštu 

skudurėliu arba tamponu, arba, panaudoję medicininio alkoholio, nuvalykite funkcinę 

prietaiso dalį, taip ją dezinfekuodami. 

– Saugokite prietaisą nuo drėgmės ir cheminės taršos; laikykite sausoje vietoje, atokiai nuo 

drėgmės šaltinio. 

– Pasitarkite su specialistais, jei nepavyksta išspręsti problemų, neardykite šio gaminio. 

– Saugokite prietaisą nuo stiprių smūgių, tokių kaip sutrenkimai, nukritimai ir pan., kad 

išvengtumėte gedimų. 

– Saugokite prietaisą nuo įmerkimo į vandenį, užpylimo vandeniu; nenaudokite jo 

trinkdami galvą ar maudydamiesi duše.  



 

 

 

Gaminio specifikacija 

Pavadinimas: Daugiafunkcis prietaisas „Head Care Apparatus“ 

Modelis: TQ-ZO6 

Galingumas: 3,5 W 

Grynasis svoris: 165 g 

Bendrasis svoris: 505 g 

Vykdomasis standartas: Q/12WQ 5111 

Prietaiso dydis: 90,5 mm X 90,5 rnm X 53,5 rnrn 

 

 

 

 

Komplekto sudėtis 

Nr. Pavadinimas Kiekis 

1 Prietaisas 1 

2 Instrukcija 1 

3 Garantinė kortelė 1 

4 Kokybės sertifikatas 1 

5 Apsauginis maišelis 1 

6 Sausa baterija 2 

 

 


