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adına VİGEN MEDİKAL tarafından üretilmiştir.

Ev sağlık ve Mutlulukla Dolu

adına VİGEN MEDİKAL tarafından üretilmiştir.

Ev sağlık ve Mutlulukla Dolu

Hygiea taşlı termal terapatik medikal minder



Kullanım Öncesi Hazırlıklar

Bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. 

Bu ürün AC220V, 50/60 Hz içindir. Lütfen voltajı kontrol edin.

Kullanım sonrası ürün ile güç kablosunu birbirinden ayırın.

Nasıl Kullanılır?

Kontrol ünitesi ile şilteyi birbirine bağlayın.

Güç kablosunu prize takın.

Açma/Kapama düğmesine basın ve ışığın yandığından emin olun.

İstenilen düzeyde ısı elde etmek için, ısı ayar düğmesini çevirin.

Elektrik potansiyeli düğmesini açın.(1 saat)

İşiniz bittikten sonra düğmeden kapatın ve fişi prizden çekin.

Azami çalışma süresi 8 saattir. 8 saatin sonunda ışık yanıp sönmeye 
başlar.

Kontrol Ünitesi

Isı kontrol düğmesi

Elektrik potansiyeli lambası

Güç lambası

Operasyon lambası

Elektrik potansiyeli 
Açma/Kapama düğmesi

Elektrik potansiyeli seçim 
düğmesi

Görünüm ve Yapı

Ürün Tasarımı
Bu elektrikli şilte HyGiEa taşlarıyla kaplı gümüş iple örülü şilte ve kontrol 
ünitesinden oluşmaktadır. Kan dolaşımını hızlandırırken, ağrıları yok 
eder. Ayrıca elektrik potansiyeli kullanarak hücrelerin yenilenmesini sağlar.

Temel Yapı

Cihazın temel yapısı aşağıdaki resimde tanımlanmıştır.

şilte

No İsim Fonksiyon

Kontrol ünitesi
Şiltenin termal ve elektrik potansiyeli 
fonksiyonlarını kontrol eder.

Şilte
Termal tedavi ve elektrik potansiyeli 
tedavisi için kullanılır.

Kontrol ünitesi 
    bağlantısı

Şilte ile kontrol ünitesini birbirine bağlar.



Nasıl Saklanır?

Fişi prizden çekin.

Nemsiz, kuru bir ortamda saklayın.

Cihazı sudan uzak tutun.

Titreşimli ortamlardan ve darbelerden sakının.

Üzerine böcek ilacı sıkmayın. Elektronik parçalar zarar görebilir.

Uyarı

Kısa devre oluşumuna ve yangına engel olmak için şilteyi bükmeyin,
 kontrol ünitesini darbeye maruz bırakmayın.

Isı değişikliğini algılayamayan kişiler ürünü mutlaka gözetmen
eşliğinde kullanmalıdırlar.

Keskin ya da sivri bir cisimle şilteyi delmeyin.

Üzerine sıvı dökülürse derhal kullanımı bırakın ve fişi prizden
 çekin. Kuru bir bezle iyice temizleyin. Tamamen kurulamadan 
yeniden kullanmayın.

Şilte yada güç kablosu hadar görürse elektrik çarpması veya
yangın tehlikesi baş gösterebilir. Mutlaka teknik servise 
başvurun.

Kullanım sırasında kendinizi kötü hissederseniz kullanımı derhal 
bırakın ve bir doktora başvurun.

Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu mutlaka okuyun.

Güvenlik başvuru numarası: HH7820-6002A

Ürün adı: Elektrikli Şilte

Ürün modeli: Nano silver samcho

Voltaj: 220V, 50/60Hz, 120w

Üretici: Dağcan Medikal adına Vigen Medikal tarafından üretilmiştir.

Teknik servis: Dağcan Medikal

Adres: Güçlükaya mah.Belören sk.no:6/A Keçiören/Ankara/Türkiye

Ürün

Garanti Belgesi

Nano silver samcho Ürün no

Üretici
Vigen Medikal

0.312.360.54.64

Adres 282-1,sungdury,gongdoup ansungsi, gyeonggido

Distribitör
Dağcan medikal Satıcı

Adres Güçlükaya mah.Belören sk.no:6/A
 Keçiören/Ankara/Türkiye

Alıcı
isim

Adres

Satın alma tarihi

tel

Teknik servise başvurabilmek için garanti belgesinde satıcının imzasının ve ürün numarasının 
bulunması şarttır. 
Garanti dönemi, satın alma tarihinden itibaren 2 yıldır. Eğer satın alma tarihi doldurulmamışsa,
garanti dönemi ürünün depoya geliş tarihi itibarıyla başlamış sayılır.

Teknik servise başvurmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun.

Vigen ürünleri, tüketiciyi koruma yasaları kapsamında garanti edilmektedir. 

Cihazla ilgili bir sorunla karşılaşırsanız, satıcınızla ya da teknik servisle temasa geçin.

Garanti Özellikleri

Garanti dönemi içerisinde ürün düzgün biçimde kullanılmışsa, teknik servis hizmeti ücretsiz olacaktır.

Garanti dönemi içinde dahi olsa aşağıdaki hallerde teknik servis hizmeti ücretlendirilecektir:

Doğru voltajda kullanılmaması nedeniyle meydana gelen arızalar.

Uygun elektrik bağlantısının yapılmaması nedeniyle meydana gelen arızalar.

Tüketicinin kendi kendine cihazı tamire ya da üzerinde değişiklik yapmaya kalkışması durumunda
Değiştirilebilir parçaların değişim sürelerini aşmaları durumunda 

Hasarın doğal bir afet nedeniyle meydana gelmesi durumunda.

Cihazın teknik servis dışında başkaları tarafından tamir edilmiş olması durumunda.

Hatırlatma Notu

Teknik servise başvurmanız halinde lütfen garanti belgesini getirin.

Garanti belgesinin yeniden verilmesi mümkün değildir. Bu nedenle belgeyi iyi muhafaza edin.

Bu belge sadece distribitörün ülkesi sınırları içinde geçerlidir.

Yasal olmayan satış kanallarını engellemek için, garanti belgesi bulunmayan ürünlere teknik
servis hizmeti verilmeyecektir.

Ürün kalitesinin artırılması amacıyla, kılavuzda yazılı olan ürün özellikleri herhangi bir uyarı 
olmaksızın değiştirilebilir.
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