
KARBANTARTÁS
•	 NE	mossa	gépben,	NE	vasalja	 és	NE	tegye	

szárítógépbe	
•	 A	 szauna	nadrágot	egy	nedves	

törlőruhával	tisztíthatja	le.	NE	használjon	
oldószert	vagy	mosószert!	

•	 NE	 használja	 a	 rövidnadrágot	 összehajtogatott	
állapotban,	vagy	ha	gyűrött	és	nedves!	

•	 NE	szúrjon	tűt,	kapcsot	a	rövidnadrágba!	
•	 NE	aludjon	el	használat	közben!	
•	 Használat	után	a	 rövidnadrágot	hagyja	 lehűlni	 és	

megszáradni,	mielőtt	elteszi
•	 Tárolás	 közben	 ne	 gyűrje	 a	 rövidnadrágot	 azzal,	

hogy	más	dolgokat	helyez	rá.	Kisimítva	tárolja!
•	 Vizsgálja	meg	rendszeresen,	hogy	nem	jelentek-e	

meg	 az	 elhasználódás	 jelei	 vagy	 esetleges	
sérülések.	 Ha	 ilyen	 jelek	 láthatóak	 lesznek,	
illetve	 ha	 a	 rövidnadrágot	 korábban	 helytelenül	
használták,	NE	használja!	A	terméket,	amennyiben	
ki	 szeretné	 dobni,	 az	 arra	 kijelölt	 helyen	 adja	 le	
vagy	 küldje	 vissza	 a	 forgalmazónak	 a	 megfelelő	
elhelyezéshez.

•	 Nincsenek	a	felhasználó	által	javítható	alkatrészek	
a	készüléken	belül.

•	 A	készülék	nem	egészségügyi	eszköz.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Amennyiben	 bármilyen	 kérdése	 merülne	 fel	 vagy	
nehézségei	 lennének	 a	 készülék	 használatával	
kapcsolatban,	kérjük,	hívja	fel	információs	vonalunkat	a	
06 1 4569040	 telefonszámon	vagy	kérdéseivel	 küldjön	
egy	e-mailt	az	info@hansborg.hu címre.
A	készülék	normál	használata	esetén	2	év	cseregaranciát	
biztosítunk	a	végfelhasználó	részére.	A	vásárlás	dátumát	
igazolja	számlával/blokkal.

LEGFONTOSABB	TANÁCSOK
Biztosítsa,	 hogy	 kényelmes	 pozícióban	 legyen	
és	 minden,	 ami	 szükséges	 lehet,	 kézközelben	
helyezkedjen	 el.	 Az	 ideális	 pozíció	 az	 álló	 helyzet.	
Ne	 üljön	 és	 ne	 is	 feküdjön	 le!	 Így	 elkerülheti,	 hogy	
bizonyos	 helyeken	 kellemetlen	 hőt	 érezzen,	 amely	
a	 rövidnadrág	 behajtódásából	 és	 fodrozódásából	
származik.	 Ha	 ezt	 tapasztalja,	 változtassa	 meg	
pozícióját	és/vagy	 ruházatát	egy	 jóval	 kényelmesebb	
kezelés	 folytatásához.	 Általános	 szabályként	 azt	
tanácsoljuk,	hogy	NE	étkezzen	közvetlenül	a	kezelés	
előtt!

ÁRTALMATLANÍTÁS
Ezen	 berendezés	 megfelel	 az	 elektromos	
és	 elektronikus	 berendezések	 hulladékairól	
szóló	 2002/96/EC	 Európai	 Uniós	
irányelvnek	 (WEEE).	 Ezen	 irányelv	
alapján	 egész	 Európában	 a	 készüléket	

átveszik,	majd	elektromos	és	elektronikai	hulladékként	
újrahasznosítják.
Amennyiben	 készüléke	 elérte	 élettartama	 végét	 és	
ki	 szeretné	 dobni,	 kérjük,	 hogy	 az	 erre	 szakosodott	
elektronikai	 és	 elektronikus	 hulladékok	 begyűjtésével	
foglalkozó	cégeknek	szíveskedjen	 leadni!	Ne	dobja	 ki	
a	háztartási	hulladékkal!

MŰSZAKI	ADATOK
Működési	feszültség	 220V	50	Hz
Tömeg	 2,03	kg	
Méretek	 29x26x17	cm
A	 gyártó	 a	 készülék	 fejlesztése	 miatt	 fenntartja	
magának	a	jogot,	hogy	a	műszaki	adatokban	szereplő	
értékeket	 előzetes	 bejelentés	 nélkül	megváltoztassa,	
valamint	 a	 tartozékok	 is	 eltérhetnek	 kivitelezésben	 a	
jelen	használati	útmutatóban	bemutatottaktól.

A	 Rio	 Sauna	 Shorts	 kombinálja	 a	 befóliázást	 egy	
méregtelenítő	 szaunával.	 Az	 első	 szoros	 begöngyölés	
során	 az	 alakformáló	 fólia	 hatásosan	 összenyomja	
a	 zsírszöveteket,	 amely	 azonnali,	 centiben	 mérhető	
csökkenést	 okoz.	 A	 rövidnadrág	 hő	 hatása	 fokozza	
az	 alakformáló	 hatását,	 miközben	 méregtelenítéssel	
is	 támogatja	 azt.	 A	 centiben	 mérhető	 csökkenés	
hatása	 24	 óráig	 is	 eltarthat,	 de	 személyenként	 eltérhet.	

HASZNÁLATI	UTASÍTÁS

FONTOS
Duplán	szigetelt.	Földelni	nem	szükséges

MINŐSÉGTANÚSÍTÁS:	 A	 forgalomba	 hozó	
vállalat	 a	 2/1984.	 (III.10.)	 BkM-IpM	 együttes	
rendelet	 értelmében	 tanúsítja,	 hogy	 ezen	 típusú	
készülék	megfelel	a	műszaki	adatokban	megadott	
értékeknek,	 valamint	 a	 89/336/EEC	 európai	
direktívának	az	elektromágneses	összeférhetőség	
tekintetében,	a	73/23/EEC	európai	direktívának	az	
elektromos	 biztonságot	 és	 a	 93/68/EEC	 európai	
direktívának	a	CE	jelölést	illetően.
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ÓVINTÉZKEDÉSEK
•	 Kérjük, olvassa el alaposan a használati 

útmutatót és őrizze meg, hogy szükség esetén 
később is tanulmányozhassa!

•	 Nem	 tanácsoljuk	 az	 alakformálást	 várandós	
hölgyeknek,	 magas	 vagy	 alacsony	 vérnyomástól	
szenvedőknek,	 epilepsziásoknak,	 szívbetegséggel	
vagy	 trombózissal	 rendelkezőknek,	 vagy	 akik	
nemrégiben	valamilyen	műtéten	estek	át!	

•	 NE	 használja	 az	 alakformálót	 a	 menstruációs	
ciklusa	során!

•	 14	év	alatti	gyermekek	nem	használhatják!
•	 Gyermekek	és	állatok	számára	nem	hozzáférhető	

helyen	tárolja!
•	 NE	 helyezze	 sebhely,	 anyajegy,	 vagy	 visszerek	

fölé!	
•	 Csökkent	 testi,	 érzőszervi	 vagy	 mentális	

képességekkel	 rendelkezők	 vagy	 tapasztalattal	
és	 ismeretekkel	 nem	 rendelkezők	 számára	
nem	 javasolt	 a	 termék,	 kivéve,	 ha	 felügyelettel	
rendelkeznek	 és	 a	 biztonságukért	 felelő	 személy	
megfelelő	 utasításokkal	 látta	 el	 őket	 a	 termék	
használatával	kapcsolatban!

•	 NE	 használja	 magatehetetlen	 személyeken,	
csecsemőkön	vagy	olyan	személyen,	aki	a	hőségre	
érzékeny!

•	 A	Sauna	Shorts	az	adott	helyen	nyomásnövekedést	
idéz	 elő	 a	 vérkeringésben.	Néhány	 esetben	 piros	
foltok	jelentkezhetnek	a	bőrön.	Ez	teljesen	normális.	
Bármilyen	bőrpír	néhány	órán	belül	eltűnik.

•	 A	folyadék	bevitelét	NE	csökkentse	a	kezelés	előtt,	
illetve	utána	sem!

Rio,	Dezac	és	Sauna	Shorts™		
a	The	Dezac	Group	Ltd	bejegyzett	védjegyei!	
A	készülék	hivatalos	forgalmazója	a	Hansborg	

Hansborg	Electronics	Hungary	Zrt.	
1152	Budapest,	Szilas	Park	10

www.rioszepsegapolas.hu

MEGJEGYZÉS:	 Használat	 közben	 a	 szauna	
nadrág	 felmelegedhet,	 ekkor	 automatikusan	
kikapcsol,	 majd	 később	 újra	 bekapcsol.	 Ez	
normális,	 a	 hőfokszabályzó	megfelelő	működése	
okozza.	

Miközben	 hozzászokik	 a	
szauna	 nadrághoz,	 azt	
javasoljuk,	 kezdetben	 használja	
a	 LEGALACSONYABB	 hő	
fokozatot.	 Tekintse	 át	 a	
KAPCSOLÓ	 BEÁLLÍTÁSOK	
szakaszt	 a	 hőmérséklet	
beállításokhoz.
	

IDŐTÚLLÉPÉS:	 Amennyiben	
a	 szauna	 nadrágot	 30	 percél	
tovább	működteti,	automatikusan	
kikapcsol.	 A	 szauna	 nadrág	
ÚJRAINDÍTÁSÁHOZ,	 miután	
’IDŐTÚLLÉPÉS’	miatt	kikapcsolt,	
állítsa	a	kapcsolót	a	’0’	fokozatra,	
várjon	 5	 másodpercet,	 majd	
válassza	 ki	 a	 kívánt	 hőmérséklet	
fokozatot.	A	készülék	újból	elkezd	
melegíteni.

Használat	 után	 kapcsolja	 ki	 és	
húzza	ki	a	villásdugót	az	aljzatból.	
Húzza	 le	 a	 szauna	 nadrágot	 és	
hagyja	 kihűlni	 és	 megszáradni,	
mielőtt	elrakná.

Távolítsa	 el	 az	 alakformálót.	
Töröljön	 le	 minden	 visszamaradt	
anyagot	 a	 szauna	 nadrágról	 és	
saját	magáról!
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Az	 alábbi	 fénykombinációk	 jelzik	 vissza	 a	
különböző	 kapcsoló	 beállításokat	 és	 a	 szauna	
nadrág	működését.

’0’ beállítás és NEM világít a 
piros fény: A	 készülék	 ki	 van	
kapcsolva.

’1’ beállítás és világít a piros 
fény: A	 készülék	 ALACSONY	
fokozaton	melegít.

’2’ beállítás és világít a piros 
fény: A	 készülék	 MAGAS	
fokozaton	melegít.

’0’ beállítás és NEM világít a 
piros fény: A	 készülék	 ki	 van	
kapcsolva.

A piros fény NEM világít és 
a készülék ’2’ vagy ’1’ –es 
fokozatra van állítva:  A	készülék	
30	 perc	 után	 ’IDŐTÚLLÉPÉS’	
miatt	kikapcsol.

Biztosítsa,	 hogy	 minden	 kézzelfogható	
közelségben	legyen,	mielőtt	begöngyölné	magát.	

FONTOS:	Figyeljen	arra,	hogy	álló	helyzetben,	kis	
terpeszállásban	 legyen!	 Ne	 használja	 keresztbe	
tett	vagy	egymáshoz	érő	lábakkal.

Vigye	 fel	 a	 hatásfokozó	 gélt	 a	
combokra,	a	 fenékre	és	a	hasra.	
Masszírozza	be	a	bőrbe!

Helyezzen	 fel	 több	 réteg	
alakformálót,	 hogy	 teljesen	
befedje	 az	 egész	 területet	 a	
rövidnadrág	 alatt	 és	 felett	 is	
túlnyúlva.	

Csatlakoztassa	 a	 hálózati	
vezetéket	 és	 húzza	 fel	 a	
rövidnadrágot	 a	 derekára	 és	
combjára.	 Használat	 közben	
biztosítsa,	 hogy	 a	 nadrág	 ne	
gyűrődjön,	 vagy	 redőződjön,	
mivel	így	eltérő	lehet	a	melegítés	
és	annak	hatása.
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HASZNÁLAT	ELŐTT A	SZAUNA	NADRÁG	
HASZNÁLATA

KAPCSOLÓ	BEÁLLÍTÁSOK
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