
 

 

Masážní a zeštíhlující přístroj na spalování tuku - 

Very Ease 

Manuál 

 
Tento přístroj vyvinut na základě principů fyziky a ergonomie, v kombinaci s moderní mikroelektronickou 

technologií. Zhubněte a přetvářejte své tělo VELMI SNADNĚ s tímto nejmodernějším zeštíhlujícím strojem. Spalování 

tuků, rozbíjení tukové buňky a formování postavy jsou hračkou - udělejte to velmi snadno pomocí masážního přístroje VE. 6 

masážních režimů a 10 nastavitelných sil hlubokého EMS pro různé intenzity cvičení a různé úrovně spalování 

tuků. Použijte jej kdekoli - kdykoli - v práci, při čtení knihy, prohlížení na smartphonu nebo sledování televize. 

 

Jak začít? 

1. Pokud používáte přístroj poprvé, nemusíte ihned nabíjet. Vybijte jej před prvním nabíjením. 

2. Přicvakněte magnetické hlavičky obou spalovacích náplastí na přístroj.  

3. Odstraněte fólie ze spalovacích náplastí, a uchovájte si je pro další použití 

4. Nalepte přístroj na místo, které chcete promasírovat. 

5. Stiskněte ON, a zapnete přístroj. 

 

1. MODE: Toto tlačítko se používá k výběru šesti přednastavených režimů, po výběru se příslušné světlo 

rozsvítí. 

2. Power ON/Upshift▲: Stisknutím tohoto tlačítka na levé straně zapnete přístroj. Dalšími stisknutími (na 

pravé straně tlačítka) zvýšíte intenzitu 

masírování. UPOZORNĚNÍ: Zvyšujte 

intenzitu postupně. Nedoporučujeme 

zvýšit na maximum, vibrace může být 

nepříjemná!!! 

3. Power OFF/▼: Stisknutím toho tlačítka na 

levé straně vypnete přístroj. Dalšími 

stisknutími (na pravé straně tlačítka) 

snížíte intenzitu masírování.   



 

 

 

 

Režimy 

Režimy Sval. partie LED I LED II LED III LED IV 

Spalování tuku pohybem Stehna, nohy a paže ON    

Hlubové spalování tuku Stehna, nohy a paže  ON   

vysokorychlostní spalování 

povrchového tuku 

Hýždě   ON  

Tvarování těla vibrací Ramena a krk    ON 

Kombinace spalování tuků Stehna, nohy a páže ON ON   

Smíšená masáž Břicho    ON 

 

Údržba:  

Lepicí povrch náplasti by měl být čistý, vyvarujte se prachu, mastných látek, lepkavých nečistot. Náplasti 

neotírejte papírovými ručníky, hadříkem. Nečistěte prosím často, nepoužívejte čisticí prostředek a horkou 

vodu. V případě, že klesá lepivost náplastí, umyjte je studenou vodou a nechte je vyschnout přírozenou cestou. 

Pokud je přístroj znečištěný, otřete jej suchým měkkým hadříkem. Velkou nečistotu můžete odstranit mokrým 

hadříkem nebo jemným čisticím prostředkem. Neotírejte těkavými ředidly, benzínovými přípravky. 


