
INSTRUKCJA 

Specyfikacja produktu: Nazwa – TIENS Multifunkcyjny Aparat do Masażu Głowy, typ – TQ Z06, Zasilanie – 3,5 W, Waga net. – 165g, Waga brut. – 505g, 
Norma produkcyjna – Q/12WQ 5111, Rozmiar płyty głównej – 90,5mmx90,5mmx53,5mm 

TQ-Z06 Multifunkcjonalne  

Urządzenie do Masażu Głowy 

Opis Produktu 

W urządzeniu został zastosowany Inteligentny 

System Zarządzania jednym chipem w celu 

uzyskania zintegrowanego działania w kierunku 

wyrównania ciśnienia krwi, leczniczego działania 

lasera oraz zdrowotnego masażu. Wykonując 

standardową czynność czesania głowy następuje 

wyrównanie różnicy potencjału elektrycznego 

poprzez dostosowanie nieprawidłowego potencjału 

elektrycznego do normalnego potencjału  

z równoczesnym wyrównaniem ciśnienia krwi. 

Jednocześnie w tym samym momencie następuje 

promieniowanie laserowe, które poprawia 

mikrokrążenie serca i mózgu, regulując krążenie 

krwi w głowie. Masaż wibracyjny wprawia 

natomiast w stan relaksu, komfortu i odciąża mózg  

Budowa Produktu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Masaż wibracyjny 
Wł./Wył. 

1.Wyświetlacz. 3. Pierścień 

4. Główny korpus 

5. Dolna przykrywka 

6. Przełącznik baterii 

8. Metalowe 
 styki 

7. Laser 

•Wyrównanie ciśnieniea krwi, lecznicze 
działanie lasera, wibracyjny masaż -
wszystko 
w jednym

Działanie 
zdrowotne

• odpowiedni dla osób, które muszą 
zrównoważyć ciśnienie krwi, mają wysokie 
ciśnienie, stres psychiczny, wysiłek umysłowy, 
bóle głowy lub zawroty głowy spowodowane 
promieniowaniem elektromagnetycznym; 
osoby osłabione, wymagające opieki

Zastosowanie

• nieodpowiedni dla osób, które mają metalowe 
urządzenie w swoim ciele, takie jak rozrusznik serca, 
itp., kobiet w ciąży, pacjentów psychiatrycznych, 
chorych na niewydolność nerek, osób uczulonych na 
ten produkt

Przeciwskazania

Instrukcja użycia 

1. Naciśnij Przełącznik baterii (6) aby otworzyć 

przykrywkę i włożyć właściwe baterie 1.5V, 

zamknąć przykrywkę i wówczas otworzyć 

Dolną Pokrywę 

2. Trzymając za metalowy Pierścień (3) mocno 

przyłóż Metalowe styki (8) do głowy lub do 

ciała. Utworzy się wówczas pętla przepływu 

między Pierścieniem, a Metalowymi stykami  

i włączy się LCD oraz Laser (7). Regularne 

czesanie będzie równoważyło siłę 

elektromotoryczną ciała oraz ciśnienie krwi. 

3. Aby włączyć funkcję naciśnij Masaż wibracyjny 

Wł/Wył (2) przez 2 sekundy, domyślnie ustawi 

się najniższy poziom. Aby zmienić poziom 

naciśnij krótko przycisk Wł./Wył. Wybierz 

optymalny poziom, przyłóż Metalowe styki (8) 

do głowy lub ciała masuj relaksując się. Aby 

wyłączyć naciśnij przez 2 sekundy przycisk 

Wł./Wył. 

4. Zamknij Dolną przykrywkę (5) aby zabezpieczyć 

styki 
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Ostrzeżenie 

ściśle przestrzegać instrukcji użytkowania 

nie otwierać Dolnej przykrywki przed włożeniem baterii 

nie kierować wiązki lasera na oczy przez dłuższy czas 

nie używać urządzenia w wilgotnym i gorącym otoczeniu 

nie wystawiać urządzenia na słońce i pod działanie 

środowiska korozyjnego 

przeznaczone wyłącznie do stosowania jako zabiegi 

wspomagające w domu, nie nadaje się do użycia 

komercyjnego 

trzymać z daleka od środków i substancji obcych 

jeśli podczas używania pojawi się odczuwalny 

dyskomfort lub inne dziwne objawy należy natychmiast 

zaprzestać używania i skontaktować się z serwisem  

jeżeli jesteś w trakcie terapii obejmującej część ciała, 

którą chcesz poddać działaniu urządzenia, najpierw 

skonsultuj to z lekarzem 

osoby z alergiami skórnymi powinny przed użyciem 

skonsultować się z lekarzem 

 

Konserwacja 

- po użyciu pamiętaj o czyszczeniu, miękką suchą 

ściereczką lub wacikiem z użyciem środka 

dezynfekującego 

- nie należy używać zbyt dużej ilości płynu,  

w przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie 

obwodu elektrycznego 

- trzymaj z daleka od wilgoci i zanieczyszczeń 

chemicznych, przechowuj w suchym, nie wilgotnym 

miejscu 

- skonsultuj się z fachowcem w przypadku 

nierozwiązanych problemów, nie demontuj tego 

produktu samodzielnie i przypadkowo 

- chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi takimi 

jak: uderzenie, upadek itp.,  

- unikaj zanurzania w wodzie, płukania w płynach, nie 

używaj podczas mycia włosów, kąpieli i brania prysznica 

 

Błąd

nie chce sie 
włączyć

nie wibruje

brak światła 
w laserze

Powód

za słaba 
bateria albo 

nie kontaktuje

za długo 
przytrzymany 

przycisk 

za słaba 
bateria albo 

nie kontaktuje

Rozwiązanie

zmień baterie

naciśnij 2 
sekundy

zmień baterie

PROBLEMY 
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