Bediening

HHP Massage Professional
De grijze toetsen 1 t/m 5 met
plus en min tekens stellen de
intensiteit van de motoren in.

Het display geeft stand van de
Timer òf Medisch prog. aan.

De twee gele halve toetsen met
het IR symbool bedien de infrarood warmtekussens 1 en 2.

Toets voor Medisch Prog. 1-9

Toets voor standaardprog. P1-5
Hiermee start u een programma

Met de “OFF/Timer” toets kan
de timer voor 15 of 30 min.
gekozen worden. Tevens kan
hiermee een programma direkt
worden beëindigd.

Beginnen

Wanneer u de stekker in het stopcontact steekt gaat het “On/Off” indicatielampje knipperen. Wanneer u de infra-rood
warmtekussens aanschakelt met de twee gele toetsen op de bedieningsconsole, gaat de indicator voor de desbetreffende
warmtelamp IR1 of IR2 branden. Nogmaals drukken op dezelfde toets halveert telkens de intensiteit van het warmtekussen. Wanneer u de “Prog. P1-5” toets éénmaal indrukt gaat de oranje indicator bij P1 branden en wordt vervolgens het eerste massageprogramma P1 automatisch gestart. Met dezelfde programma toets “Prog. P1-5” kunt u wisselen tussen de programma’s 1 tot en met 5. De groene zone indicators 1 t/m 5 geven aan welke motoren ingeschakeld zijn. U kunt met de grijze plus- en min-toetsen de betreffende zone (zie achterzijde console) harder en zachter instellen. Door langer op de mintoets te drukken schakelt een zone volledig uit. Het groene indicatielampje van de desbetreffende zone zal doven.
De grijze plus en min toetsen zijn alleen aktief in een van deze vijf standaard programma’s. De toets “Off/Timer” zet de
timer voor 15 min. (standaard) of 30 min. in het display. Na uw keuze zal het display weer doven. De toets “Med. Prog.”
start een van de negen medische programma’s op. Herhaald drukken rouleert op het display tussen deze programma’s.

Standaard Programma’s P1 - P5

Programma P1
Behaaglijk opwarmings programma voor koude spieren. Gelocaliseerde oscillatiegolven stimuleren lichaam en geest.
Programma P2
Doelgerichte continumassage. Bij vastzittende of vermoeide spieren. Stimuleert de stofwisseling.

Programma P3
Intensieve stimulatie van de bloedcirculatie, werkt ontslakkend en werkt stimulerend op het lymfesysteem/lymfedrainage.
Programma P4
Korte oscillatiegolven zorgen voor spierontslakking en werken effectief bij spierverkrampingen. Opbeurend.

Programma P5
Ontspanningsmassage voor een heldere geest. Helpt bij lichamelijke en geestelijke vermoeidheid. Anti-Stress.
Effectief inzetbaar voor een goede nachtrust.
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