
Масажер колінного суглобу: COZING-T02A 
 

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА 

 

1. Після натискання на кнопку [Power] вона починає світитися блакитним 

кольором, інші кнопки не світяться, дисплей залишається неактивним. 

2. Коротко натисніть кнопку [Power], пристрій увімкнений; тривале натискання 

на кнопку вимикає прилад; 

3. Після увімкнення пристрою, всі кнопки починають світитися білим кольором, 

на дисплеї зʼявляються іконки відповідних функцій; як показано на рисунку 

[Heat] та [Air]; 

4. Коротке натискання на кнопку [ Power] дозволяє увімкнути або вимкнути 

функцію магнітної терапії; 

5. Коротке натискання кнопки [Heat] дозволяє регулювати температуру нагріву 

(циклічно, середня - висока - низька), дисплей показує відповідний рівень 

температури; тривалим натисканням на кнопку [Heat] ви можете вимкнути 

функцію нагрівання. Про вимкнення функції також інформує звуковий сигнал. 

6. Коротке натискання на кнопку [Air] дозволяє регулювати інтенсивність 

повітряно-компресорного масажу (циклічно, середня – сильна - слабка), 

дисплей показує відповідний рівень інтенсивності масажу; тривале натискання 

на кнопку [Air] дозволяє відключити функцію повітряно-компресорного 

масажу, а також аварійну вентиляцію. 

7. Продукт автоматично вимикається через 15 хв. 

8. Тривалість процедури з використанням продукту не має перевищувати 30 хв. 

 

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З МОДЕЛЛЮ 

 

1. Режим за замовчуванням: температура нагріву - середня, тиск - середній, 

інтенсивність повітряно-компресорного масажу – середня. 

2. Температура нагріву, регульована (низька-середня-висока), має три значення 

(відповідно, 45±3оC, 50±3оC та 55±3оC). 

 

ЗАРЯДКА ПРОДУКТУ 

 

1. Будь ласка, використовуйте окреме джерело постійного струму 5В, 

обладнаний відповідним кабелем з USB розʼємом, інший кінець кабелю 

вставляють у гніздо живлення пристрою, дисплей пристрою буде показувати 

стан процесу зарядки; 

● Іконка акумулятора на дисплеї пристрою є червоною, вказуючи на те, що йде 

процес зарядки, три індикаторні рисочки миготять, акумулятор заряджений 

менш ніж на 33%; 

● зарядка на 33% завершена, перша індикаторна рисочка горить постійно, інші 

дві - миготять; 

● зарядка на 66% завершена, перша та друга індикаторні рисочки горять 

постійно, третя - миготить; 



● Коли зарядка завершена, три індикаторні рисочки гаснуть, іконка акумулятора 

стає зеленою; 

2. Якщо під час використання продукту іконка акумулятора стала червоною, ви 

маєте негайно припинити роботу з продуктом та зарядити його. 

3. Для зарядки продукту, будь ласка, використовуйте джерело постійного струму 

5В (1A або вище). Ви також можете використовувати USB порт комп'ютера для 

зарядки пристрою. 

4. Попередження щодо літієвого акумулятора 

● Цей пристрій містить інтегрований літієвий акумулятор. Акумулятор підлягає 

переробці та утилізації. Для переробки та утилізації акумулятору будь ласка 

звʼяжіться з відповідною місцевою установою. 

 

ПИТАННЯ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ УВАГИ 

 

1. Уникайте засинання під час користування цим продуктом. 

2. У випадку гострого набряку або кровотечі в коліні, перед тим як 

використовувати пристрій, будь ласка, проконсультуйтесь з лікарем. 

3. У разі підозри щодо гострої травми, едеми, бактеріальної інфекції або 

запалення, будь ласка, проконсультуйтесь з лікарем перед тим як 

використовувати пристрій. 

4. Продукт заборонено використовувати вагітним жінкам, немовлятам та дітям 

молодшого віку, а також пацієнтам, що страждають на дерматологічні хвороби. 

5. Цей продукт призначений для допоміжних терапевтичних процедур, що 

проводяться у домашніх умовах. 

6. У випадку підсилення болю під час використання продукту, будь ласка, 

негайно припиніть процедуру. 

7. Якщо під час користування приладом ви відчуєте, що інтенсивність 

повітряно-компресорного масажу є надмірною, натисканням на кнопку 

“повітря” (“air”) ви зможете відрегулювати інтенсивність масажу або зовсім 

відключити цю функцію. 

8. У випадку виникнення несправностей, з приводу ремонту пристрою 

необхідно звернутись до професійного технічного спеціаліста. 

9. У разі необхідності тривалого зберігання пристрою, будь ласка, покладіть 

його разом з блоком живлення у  пакувальну коробку, зберігайте у сухому та 

добре вентильованому приміщенні, уникайте прямого впливу рідини, високої 

вологості та джерел вогню. (Будь ласка, зверніть увагу на те, що зарядний 

пристрій не входить до комплекту продукту). 

10. Для очищення пристрою використовуйте мʼяку щітку або чисту ганчірку, 

змочені водою або розчином нейтрального детергенту. Після використання 

приладу, будь ласка, вимкніть його, не занурюйте його у воду і не мийте його. 

COZING-T02A має бути сухим коли ви підʼєднуєте його до джерела 

електричного струму. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ 

 

Напруга зарядного пристрою: 5 В 

Робочий струм: менш ніж 1,0 A 



Вхідна напруга: Змінний струм 100-240 В, 50/60 Гц  

Шум: < 65 дБ 

Номінальна потужність: 5 Вт 

Автоматичне вимкнення: 15 хв  

Робочий шум: < 70 дБ 

Довжина світлової хвилі: 615-650 нм  

Струм у режимі очікування: <20  

Вага нетто: 750 г 

Умови зберігання: 0-60оС, вологість менш ніж 93%  

Габаритні розміри продукту: 193 мм (Д) * 168 мм (Ш) * 144 (В) мм 

Температура нагріву: низька (45±3оС), середня (50±3оС), висока (55±3оС) 

 

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

Гарантійна картка має бути підписаною, або мати печатку представника 

торгового персоналу компанії. 

2. Користувач повинен внести необхідну інформацію щодо клієнта, це 

дозволить надавати ефективне після-продажне обслуговування. 

3. Ремонт обладнання здійснюється за умови наявності гарантійної картки. 

Будь ласка, перевірте її наявність у момент придбання продукту. Будь ласка, 

впевніться у тому, що інформація на гарантійній картці є вірною. Якщо ви маєте 

будь-які запитання, будь ласка, подзвоніть на гарячу лінію нашого відділу після-

продажного обслуговування та отримайте необхідну вам консультацію. 

Телефон гарячої лінії: 0086-27-592-617-71 

 

ЕФЕКТИВНА ГАРАНТІЯ 

Основні питання: 

1. Будь ласка, предʼявіть рахунок-фактуру або фіскальний чек представнику 

установи, яка здійснює обслуговування. 
 


