ანტი ხვრინვა Welss WS 5070

მადლობას გიხდით მოცემული პროდუქტის არჩევისთვის.

აღწერილობა
ეს რევოლუციური მოწყობილობა განკუთვნილია ხვრინვის შემცირებისთვის ნერვული
დაბოლოებების სტიმულაციის პროცესის მეშვეობით. სამაჯურის მუშაობს შემდეგი
პრინციპით: მოწყობილობის გადამწოდით ხვრინვის დაფიქსირების დროს მოწყობილობა
აგზავნის ადამიანის კანზე ელექტრონულ იმპულსებს, რის შემდეგ „მხვრინავი“ იცვლის
მდგომარეობას, რომელშიც სძინავს ან ძაბავს ხორხის კუნთებს. თავის ან სხეულის
მდგომარეობის შეცვლა განაპირობებს ხვრინვის შეწყვეტას.
ანტი ხვრინვა Welss WS 5070:


არ არღვევს ძილს




რამოდენიმე კვირაში თავს დააღწევთ ხვრინვას
უსაფრთხოა



არ გააჩნია გვერდითი ეფექტები



მარტივია გამოყენებაში



ავტომატურად ითიშება ჩართვიდან 8 საათის შემდეგ

მოწყობილობა კომპაქტურია (წონა 40 გრამამდე), გამოიყურება როგორც მაჯის საათი და არ
გიქმნით არანაირ დისკომფორტს ძილის დროს. გამოიყურება ესთეთიკურად, არ გამოიწვევს
უხერხულობის გრძნობას გამოყენების დროს. უხდება როგორც მამკაცებს, ასევე ქალებს.
ანტი ხვრინვა Welss WS 5070 გამოყენების წინ რეკომენდირებულია ექიმთან კონსულტაციის
გავლა. როგორც ზემოდ აღნიშნულია, მოწყობილობა უსაფრთხოა, მაგრამ აქვს უკუჩვენებაც:
კარდიოსტიმულიატორის, ფეისმეიკერის არსებობა იმპლანტანტის სახით, ადამიანის ყოფნა
რომელიმე სახის ელექრო მხედველობის ქვეშ (სამედიცინო ჩვენებით).
მოწყობილობა
Test - ტესტირება (იმპულსების ინტენსიურობის შემოწმების ღილაკი)
Turn on / offswitch button - მოწყობილობის ჩართვა/გამორთვის და სიმძლავრის ამორჩევის
გორგოლაჭი
Black conductive rubber - ელექტროგამტარი ბლოკი
Batteries cover - ადგილი ბატარეებისთვის
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გამოყენება


ჩააყენეთ კვების ელემენტი AAA ტიპის მოწყობილობაში



გაიკეთეთ მოწყობილობა და დააფიქსირეთ შესაკრავებით



ჩართეთ ანტი ხვრინვა, Power / Startგორგოლაჭის გადართვით „0“ პოზიციიდან
პოზიცია 1, ამ დროს აინთება მწვანე ინდიკატორი.



დააყენეთ გამოგზავნილი იმპულსების კომფორტული ინტენსივობა 1-დან 7-დე.



გამოგზავნილი იმპულსების ინტენსივობის შემოწმება ხდება ღილაკი „Test“
მეშვეობით, ამისათვის საკმარისია დავაჭიროთ ღილაკს „Test“ ჩართულ



მოწყობილობაზე ინტენსივობის არჩეულ რეჟიმში.
მწვანე ინდიკატორი იციმციმებს მოწყობილობის მუშაობის დროს.



მოწყობილობის გამორთვის დროს აუცილებელია გორგოლაჭის „Power / Start“
გადართვა მდგომარეობაში „0“



მოწყობილობის გამოყენების შემდეგ რეკომენდირებულია მისი გაწმენდა სველი
ხელსახოცით.
მნიშვნელოვანია
შეინახეთ მოწყობილობა ოთახის ტემპერატურაზე მშრალ, ბნელ და ბავშვებისთვის
მიუწვდომელ ადგილას.
ტექნიკური მახასიათებლები:
გამომავალი სიმძლავრე 18vA/0.2 Hz
მუშაობის დრო 8 საათი (ავტ. გამორთვა)
ბატარეა 1,5 AAA 1 ც. (კომპლექტში არ შედის)
ზომა: 5x6x1.5 სმ.
წონა: 40 გრ.
მუშაობის ტემპერატურული რეჟიმი:
10-500C
ტენიანობა: 10-95%
კომპლექტაცია: შეფუთვა, მოწყობილობა, სამაჯური, ჰელიუმის ფირფიტა, მინი
სახრახნისი, ინსტრუქცია.
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