


FELICITĂRI ! 

Ne bucurăm pentru faptul că aţi ales ePAD Relax şi vă dorim 
multă relaxare la utilizare şi un sentiment de bine. 
Deja din istoria timpurie, oamenii au folosit efectul pozitiv al 
magneţilor. Câmpul magnetic al pământului este una din ele 
mai vechi forţe ale pământului şi a influenţat dintotdeauna 
lumea animalelor şi a plantelor. Şi pentru noi oamenii, câmpul 
magnetic al pământului este important pentru supravieţuire. Ne 
dă energie şi ne protejează de razele cosmice. Corpul obţine 
energia înapoi pe care o pierde în cursul zilei datorită 
influenţelor diverse ale mediului. 
Cu ePAD Relax aveţi posibilitatea să utilizaţi câmpul dvs. 
magnetic „privat" întotdeauna şi peste tot. 

ENERGIE – RELAXARE – MOBILITATE 

Indiferent unde, după sport, în cadrul mersului cu maşina, 
acasă sau în deplasări. Întotdeauna când simţiţi nevoia de 
relaxare, ePAD Relax va fi însoţitorul dvs. permanent. 
Următoarele pagini ale acestei instrucţiuni de utilizare vă 
informează privitor la toate detaliile unui utilizări fără probleme. 
Distracţie plăcută şi un sentiment de bine la utilizare vă doreşte 

Echipa ePAD 
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CONTRAINDICAŢII 

Persoanele cu implanturi electronice, femeile însărcinate şi 
persoanele care suferă de epilepsie nu ar trebui să folosească 
câmpul magnetic. 

ePAD Relax este un aparat mobil şi care pulsează, de stimulare a 
câmpului magnetic, cu care puteţi trata în mod optim zonele 
problematice locale sau puteţi obţine energie. 

Sfera de cuprindere a livrării: 
ePAD Relax 

a) aparat comandă 
b) încărcător 
c) cablu încărcare 
d) ePAD 
e) instrucţiune de utilizare 
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FORMĂ IMPULS: frecvenţă dreptunghiulară 
FRECVENŢĂ: 3 Hertz, 8 Hertz, 8 Hertz 
ALIMENTARE CURENT: acumulator litiu ion reîncărcabil*      

(4000 mA, 3,6 Volt), micro-USB. Pentru încărcarea 
acumulatorului utilizaţi încărcătorul livrat. 

SARCINĂ ÎNCĂRCĂTOR*: depinde de frecvenţă şi 
temperatură (la 20°C/68°F) cca. 5-6 ore 

TEMPERATURA DE DEPOZITARE:  -20°C până la +40°C /      
-4°F până la 113°F 

MATERIAL INTERIOR: spumă EVA 
MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ: poliamidă  
APARAT DE COMANDĂ: material plastic 

IMPORTANT: Încărcaţi aparatul cel puţin timp de 8 ore înainte 
de prima utilizare a aparatului de comandă. 

*Durata de viaţă a bateriei variază funcţie de temperatura 
mediului şi alegerea programului ! 

3. DATE TEHNICE 

MAS medizinische Produkt Handel GmbH asigură primului 
cumpărător al ePAD Relax o garanţie de 2 (doi) ani începând cu data 
de cumpărare. Aceasta poate deveni valabilă numai prin 
prezentarea chitanţei. Vă rugăm să păstraţi cu atenţie această 
chitanţă. 
Această garanţie este valabilă pentru aparatul de comandă şi 
aplicator şi acoperă toate carenţele datorate unei calităţi proaste a 
materialului respectiv producţia defectuoasă. 

4. GARANŢIE
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5. ÎNTREŢINERE ŞI REVIZIE 

6. ARUNCARE 

7. UTILIZARE 

Următoarele observaţii vă ajută să îndepliniţi condiţiile de garanţie 
Curăţaţi în mod regulat suprafaţa pe care este aşezat ePAD Relax 

cu un material textil umed (nu foarte ud) şi lăsaţi-l la uscat la aer. 
 Nu aşezaţi ePAD Relax pe o sursă de căldură (încălzire, sobă de 

teracotă, etc.) 
 Nu folosiţi mijloace de curăţare şi materiale pentru frecare (de ex. 

mijloace chimice de curăţare sau bureţi metalici). 
 Nu introduceţi ePAD Relax niciodată într-o maşină de spălat sau 

într-un uscător. 
 Păstraţi ePAD Relax întotdeauna la loc răcoros şi uscat. 
 Desprindeţi conectorul USB întotdeauna cu grijă de aparat. 
 Aparatul de comandă nu trebuie să intre în contact cu apa. 

Pentru protecţia mediului, aparatul de comandă inclusiv 
acumulatorul trebuie eliminate ca deşeuri periculoase. Mulţumim ! 

APARATUL DE COMANDĂ 
Luaţi aparatul de comandă şi-l conectaţi la cablul de legătură cu 
aplicatorul. Acum apăsaţi butonul roşu (B) pentru a verifica starea 
de încărcare. 
Acesta indică în ce stare de încărcare se află acumulatorul. Cu cât 
numărul diodelor verzi care luminează (C) este mai mare, cu atât 
mai bună este starea de încărcare. 

• 

•

•

•

•
•
•
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APLICAREA CURELEI ŞI PRINDEREA APARATULUI 
DE COMANDĂ

PORNIREA ePAD RELAX ŞI ALEGEREA PROGRAMULUI: 

Apăsare 1 x pe butonul  (A): Acum luminează intermitent 
tot la 4 secunde cele două unde  (D). Vă aflaţi acum în 

, 

 
Apăsare 2 x pe butonul  (A): Acum luminează intermitent 
tot la 4 secunde cele două unde  (D). Vă aflaţi acum în

. 
 

Apăsare 3 x pe butonul  (A): Acum luminează intermitent 
tot la 4 secunde cele două unde  (D). Vă aflaţi acum în 

. Acesta corespunde frecvenţei 
organismului aflat în somn adânc, în care corpul se destinde 
complet şi se eliberează de toate tensiunile. 
Apăsare 4 x pe butonul  (A): Aparatul este oprit. 
Aparatul se află în funcţiune dacă ambele unde (D) luminează tot la 
4 secunde în mod intermitent. Acum puteţi fixa aparatul pe curea 
(F). Programul funcţionează automat timp de 25 de minute. Apoi 
aparatul se opreşte automat şi programul este încheiat. Puteţi 
întrerupe programul oricând apăsând butonul albastru (A) şi să 
schimbaţi programul, sau să reporniţi programul utilizat. 

albastru

Acesta corespunde frecvenţei 
organismului în starea trează activă a corpului. Oferă printre altele 
sprijin energetic pentru corp.

albastru

Acesta corespunde frecvenţei 
organismului în starea de somn şi oferă corpului relaxare.

albastru

albastru

ROŞII
programul nr. 1 (8 Hertz)

ALBASTRE  
programul nr. 2 (5 Hertz)

VERZI
programul nr. 3 (3 Hertz)
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FIXAREA CORECTĂ A APARATULUI DE COMANDĂ 

EXEMPLE DE UTILIZARE: 

ÎNDEPĂRTAREA DEFICIENŢELOR 

SIMPTOM CAUZĂ                              REMEDIU 

Nu luminează nici un led. Acumulator gol Conectarea aparatului de 
comandă la încărcător

Unda dreaptă
nu luminează

 Întreruperea
 contactelor

Se verifică
conexiunea USB 
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COPYRIGHT 2011 – MAS medizinische Produkt Handel GmbH 
Instrucţiune de utilizare ePAD Relax. Versiunea 1.1, valabilă 
începând cu 1 septembrie 2011. Ne păstrăm toate drepturile. 
Efectuarea de copii, chiar şi numai în extras, sau traducerea se 
va face în conformitate cu drepturile de autor numai cu acordul 
scris al MAS. 

MAS medizinische Produkt Handel GmbH 
Hauptstraße 50, A-8431 Gralla, www.mas.at 

Vă rugăm să completaţi toate punctele cu LITERE DE TIPAR şi 
anexaţi fişa de garanţie şi chitanţa de cumpărare când returnaţi 
aparatul. 

FIŞA DE GARANŢIE 

Număr de serie: ...............................................................................

Data cumpărării: ..............................................................................

Nume: .............................................................................................

Adresa: ...........................................................................................

........................................................................................................

Descrierea defectului: .....................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Ştampila comerciantului: 


