
D 07 - PAS DO REDUKOWANIA NADWAGI REGULOWANY  

ZA POMOCĄ MIKROKOMPUTERA  

 

Wstęp 

 

Jedno jest pewne – bez względu na to, ile mamy lat i do jakiego naleŜymy pokolenia, wszyscy 

chcemy być zdrowi i w dobrej kondycji. Takie elementy stylu Ŝycia jak brak aktywności fizycznej, 

dieta bogata w tłuszcze, stres, napięcie, alkohol i palenie przejawiają się niewinnie jako choroby. 

Dziś jednym z najwaŜniejszych problemów, jakie stoją przed ludźmi, jest otyłość lub nadwaga.  

Otyłość i nadwaga to stany chroniczne. W powstawaniu otyłości odgrywają rolę przeróŜne 

czynniki. NajpowaŜniejszą jednak jej przyczyną jest brak aktywności fizycznej. Jest to złoŜony 

problem zdrowotny do rozwiązania. Nadwaga i otyłość są skutkiem braku równowagi energii. 

SpoŜywa się zbyt wiele kalorii przy braku dostatecznej aktywności fizycznej. Waga ciała zaleŜy od 

genów, matabolizmu, trybu Ŝycia, środowiska, kultury i sytuacji społeczno-ekonomicznej. Tryb 

Ŝycia i środowisko w wielkim stopniu wpływają na nadwagę i otyłość. Są to największe obszary do 

podjęcia działań profilaktycznych i leczenia.  

Zbyt wielka waga powiększa ryzyko powstawania wielu problemów zdrowotnych. Choć 

kaŜdego rodzaju otyłość moŜe być zagroŜeniem dla zdrowia, pewien rodzaj tłuszczu jest szczególnie 

niebezpieczny. Jeśli masz nadmierną obręcz sadła lub wystający brzuch, twemu zdrowiu moŜe 

zagraŜać niebezpieczeństwo. Nadmierny cięŜar wokół brzucha jest szkodliwy dla serca i układu 

naczyniowego. Zmierz talię i biodra; jeśli objętość talii jest większa niŜ bioder, moŜesz być 

naraŜony na niebezpieczeństwo. 

Spadek wagi i zdrowie idą w parze. Im zdrowsze jest twoje ciało tym szybciej tracisz wagę. To 

jeszcze jeden waŜny powód by wykonywać regularnie ćwiczenia i zdrowo się odŜywiać, mając 

coraz większą świadomość tego, co moŜe spowodować niewłaściwe jedzenie i brak ćwiczeń. 

„Wi ększa sprawność zaleŜy od takiej poprawy zdrowia, by moŜna było podnieść poziom energii i 

koncentracji”. 

Po to, byście mogli utrzymać sprawność i szczupłość, Tianshi opracowało projekt pasa 

redukującego nadwagę, regulowanego za pomocą mikrokomputera. Jest to produkt zdrowotny, od 6 

lat sprzedawany w kraju i za granicą. Za pomocą stałych magnesów i 8 rodzajów trybów 



wibracyjnych, stymuluje on wybraną część ciałą, przyczynia się do zwiększenia napięcia mięśni i 

redukcji wagi. 

 

Działanie pasa: 

 

1. MasaŜ wibracyjny: 5 mocnych i szybkościowych silników rozbijających tłuszcz nadaje kształt 

ciału z szybkościa 5800 r (obrotów)/ min. RóŜne tryby wibracji to: 

○ tryb cykliczny, 

○ tryb przerywany, 

○ tryb przy naciśnięciu palcem, 

○ tryb wibracyjny, 

○ tryb uderzeniowy, 

○ tryb modelujący, 

○ tryb miejscowego dotyku, 

○ tryb obejmowania ze wszystkich stron. 

 

RóŜne tryby wibracji polepszają krąŜenie krwi i dzięki temu przyczyniają się do napięcia mięśni i 

redukcji wagi. 

 

2. Pole magnetyczne: 4 super silne magnesy wytwarzają silne pole magnetyczne wokół wybranej 

części. Dzięki zastosowaniu 8:100 super silnych fal magnetycznych wpływa ono na cząsteczki ciała, 

nie dotykając ich. Znaczy to, Ŝe magnes umieszczony na ciele moŜe oddziaływać na komórki i 

przepływać pod powierzchnią skóry, bez przebijania jej. Poprawia to równieŜ trawienie, dzięki 

regulacji szybkości płynów trawiennych i doprowadzania ich do szybszej pracy. 

 

Funkcje: 

 

- redukuje wagę, 

- poprawia metabolizm, 

- polepsza krąŜenie krwi, 

- napina zmęczone mięśnie, 



- pomaga przezwycięŜyć ból i zesztywnienie, 

- uwalnia od napięcia i przywraca elastyczność mięśni. 

 

Sposób uŜycia 

 

Owiń pas wokół wybranej części ciała, zacieśnij do odpowiedniego stopnia i przyłącz łącznik do 

źródła mocy. Naciśnij przycisk regultora on/off i następnie wybierz czas. Przycisk czasu ustala 9 

rodzajów okresów czasu. Gdy ukazuje FF, wskazuje to na ciągłą pracę urządzenia, bez przerwy. 

Wyselekcjonuj wybrany przez siebie program naciskając klawisz funkcji. Klawisz programu 

obejmuje 8 rodzajów pracy pasa. Po upływie wybranego czasu przyrząd zatrzymuje się 

automatycznie. Jeśli potrzebny jest ponownie, wybierz na nowo program. 

Przyrząd moŜna bezpośrednio włączyć do samochodowego gniazdka do zapalniczki/ 12 V. 

Pas moŜna stosować do: talii, pleców, bioder, kolana, ręki, ramienia, nóg, ud itd. 

 

Pas nie moŜe być stosowany przez: 

○ pacjentów mających rozrusznik serca lub implanty metalowe w kościach, 

○ kobiety w ciąŜy, 

○ osoby w okresie 6 miesięcy po zabiegach chirurgicznych, 

○ kobiety w okresie menstruacji lub nadmiernego krwawienia, 

○ osoby z niedomogą nerek – dializą, 

○ osoby z krwawiącymi hemoroidami, 

○ przy złośliwych nowotworach. 

 

Środki ostroŜności: 

 

○ Jeśli po uŜyciu pasa odczuwasz swędzenie, pot lub odrętwienie jest to reakcja normalna, która po 

pewnym czasie minie. 

○ Nie trzymaj pasa z ostrymi przedmiotami i nie stosuj do przyciskania narzędzi. 

○ Owijaj pas wokół talii po upływie 2,5 godz. po obfitym posiłku. 

○ Wypij szklankę letniej wody po uŜyciu pasa. 

○ Wyłącz zasilanie mocy po uŜyciu. 



○ Trzymaj pas zdala od źródeł wilgoci i ciepła. 

○ Przyrząd moŜna przecierać tylko na powierzchni zwilŜoną szmatką lub gąbką. Nie wolno myć 

wodą. 

○ Po ciągłym uŜywaniu przyrządu przez 40 min, conajmniej 10-minutowy odpoczynek przedłuŜy 

jego trwałość. 

○ Nie wolno demontować pasa bez uprawnień, gdyŜ niszczy się cenną strukturę magnesów i kulek 

wibrujących. 

 

Dane techniczne: 

 

1. Napięcie wejściowe: AC 220V DC 12V 

2. Częstotliwość: 50Hz 

3. Prędkość: 5800 rpm 

4. NatęŜenie prądu przy braku pracy: poniŜej 200 mA 

5. NatęŜenie prądu przy działaniu: poniŜej 800 mA 

6. Hałas: poniŜej 50 db 

7. Długość: 1,4 M 

8. ZuŜycie: 12 W 

 

Główna tablica kontrolna: 

1. Moc/ Napęd/ On / Off// Włączenie/ Wyłączenie. Naciśnij ten przycisk by uruchomić pas. 

2. Program: klawisz programu obejmuje 8 róŜnych rodzajów trybów wibracyjnych. Gdy LCD 

pokazuje „0” wskazuje to, Ŝe pas obejmje automatycznie wszystkie 8 trybów. 

3. Czas: klawisz czasu obejmuje 9 poziomów czasu działania /w minutach/: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 

35, 40 i FF. FF wskazuje nieprzerwany czas pracy bez hamowania. 

 

Timing – koordynacja czasowa. 

Ekran wskazujący. 

Program. 

Moc. 

 



Produkt posiada roczną gwarancję producenta!!! 

 

Nazwa produktu …………………...............….……… 

Model produktu ………………….................………… 

Miejsce zakupu ………………………………………. 

Data zakupu …………………………….……………. 

 

1. Na mocy tej gwarancji zapewniamy bezpłatną konserwację w ciągu roku normalnego 

uŜytkowania przyrządu. 

2. ObciąŜamy kosztami części zamiennych wymienionych  przy uŜytkowaniu niezgodnym z 

przeznaczeniem. 

 

 


