Optimum Series Advanced Automatic Smart pump
Výrobek je opatřen cestovním zámkem. Pro odemčení stiskněte a podržte levé tlačítko po dobu cca. 3
sekund. Rozsvícený LED displej indikuje, že je pumpa aktivní. Stejný postup zopakujte pro vypnutí
pumpy.
Manuální sací mód:
1.
2.
3.
4.
5.

Stiskněte 1x levé tlačítko, v levém horním rohu obrazovky se objeví písmeno M.
Jakmile dosáhnete požadovaného podtlaku, stiskněte znovu levé tlačítko, sání se zastaví.
Pro zvýšení podtlaku znovu stiskněte levé tlačítko.
Pro snížení podtlaku stiskněte spodní tlačítko.
Pro celkové uvolnění tlaku stiskněte a podržte spodní tlačítko.

Inteligentní sací mód:
1. Pro spuštění inteligentního módu musí být nastaven podtlak.
2. Pro nastavení podtlaku postupujte podle bodů 1-4 u manuálního sacího módu.
3. Jakmile dosáhnete požadované úrovně podtlaku, stiskněte a podržte pravé tlačítko (paměť)
po dobu cca. 3 sekund. Na horním okraji obrazovky se zobrazí ikona těla, která indikuje, že
úroveň podtlaku byla uložena.
4. Stiskněte a podržte prostřední tlačítko (časovač) pod dobu cca. 3 sekund pro aktivaci
inteligentního módu. V pravém horním rohu displeje se objeví písmeno S.
5. Pumpa bude automaticky sát až po úroveň nastaveného podtlaku a poté podtlak uvolní. To
opakuje po dobu 20 min. V pravém dolním rohu displeje se zobrazí zbývající čas.
6. Pro nastavení doby udržení podtlaku stiskněte 1x prostřední tlačítko (časovač). V levém
spodním rohu displeje se zobrazí délka intervalu – kolik minut bude pumpa udržovat tlak
před uvolněním a opakováním.
7. Opakovaně stiskněte prostřední tlačítko (timer), dokud nedosáhnete požadovaného času.
Maximálně lze nastavit 10 min.
8. Inteligentní mód lze kdykoli zastavit uvolněním tlaku. Pro postupné uvolnění tlaku stiskněte
spodní tlačítko. Pro celkové uvolnění tlaku stiskněte a podržte spodní tlačítko.
9. Můžete kdykoli přepnout do manuálního módu stiskem levého tlačítka. Dále viz Manuální
sací mód, instrukce 1-4.
10. Pokud pumpa během tréninku detekuje únik vzduchu, automaticky spustí sání do nastavené
úrovně podtlaku. Malé přírůstkové sání je normální.
11. Pro bezpečnost mají všechny tréninkové programy zpožděný start. Před začátkem bude
uvolněn veškerý tlak uvnitř pumpy.
12. Chcete-li kdykoli vymazat dříve uložený podtlak, opakujte krok 3. Ikona zmizí, což znamená,
že byl podtlak smazán.
Doba nabíjení: 2 hod.
Provozní doba: 12 hod.
Během nabíjení LED dioda bliká, při plném nabití nepřetržitě svítí. Před použitím plně nabijte.
Životnost baterie je závislá na frekvenci a rychlosti použití. Doporučujeme nabít pumpu alespoň 1x za
6 měsíců.

