Hướng Dẫn Sử Dụng
Máy Tua 360
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1. Tua 360 bộ tập thể dục điện tử thụ động
Tất cả hoàn toàn chỉ bằng 1 dây đai được làm bằng vật liệu tổng hợp mềm mại, sử dụng hệ
thống ROTOFIT đã được cấp bằng sáng chế, được phát triển kỹ thuật cao và thử nghiệm lâm sàng.
Thiết bị bao gồm bộ điều khiển điện tử tạo ra một loại xung hình chữ nhật đã được nghiên cứu
đặc biệt để kích thích cơ bắp thư giãn, hiệu quả cùng với hai cặp điện cực ROTOFIT.

2. Tua 360 sử dụng dễ dàng:
Sau khi điện cực được làm ướt với nước bằng bình đựng nước theo máy, các điện cực này sẽ
được đặt trên từng phần trên cơ thể bạn, khóa dán sẽ siết chặt dây đai và Tua 360 có thể sử dụng.
Xung nhịp và cường độ điều chỉnh bằng các nút đặc biệt. Đèn LED màu xanh cho biết tín hiệu
phát xung nhịp.
Khóa dán dây đai điều chỉnh mở rộng hoặc hẹp cho phép Tua 360 được đặt vào vị trí bất kỳ
trên những khu vực của cơ thể.

3. Tua 360 rất an toàn:
Máy sử dụng nguồn điện bằng Pin 9 volt thông dụng. Pin sử dụng được lâu dài và có thể được
thay thế ngay lập tức bất cứ khi nào cần thiết. (1 pin tiêu chuẩn có thể sử dụng trong vòng 16 giờ
chạy máy)
4. Tua 360 sử dụng bất cứ nơi nào bạn muốn
Kiểu dáng dây đai tiện dụng, dễ mang theo không cần máy điều khiển bên ngoài, dây nối hoặc
phích cắm làm cho Tua 360 có thể được sử dụng dễ dàng và nhanh chóng; chỉ cần đeo vào máy có
thể sử dụng bất cứ hoàn cảnh như: ở nhà, ở nơi làm việc, trong xe hơi, bất cứ nơi đâu.

5. Tua 360 cho toàn cơ thể bạn
Máy tập luyện thụ động hiệu quả để làm chắc, thon, tạo dáng và nâng.
Tua 360 được trang bị với hộp đựng dây đai, dây nối thêm, bình nước và miếng xốp dự phòng
Tua 360 được hướng dẫn sử dụng với đĩa CD để bạn quen với tất cả các bước sử dụng và tạo
thuận lợi cho sử dụng chính xác.
6. Máy hoạt động trên 3 sự khiếm khuyết cơ bản của cơ thể:
a. Không có sự săn chắc da và cơ
Bề mặt da bị xấu (thiếu biểu bì, nếp nhăn, những vết căng, chỗ sưng tấy…) thường gây ra do sự
căng thẳng và rối loạn hữu cơ.
Việc sử dụng Tua 360 nếu cần thiết cùng kết hợp với mỹ phẩm thích hợp, giúp khôi phục độ
đàn hồi cho da và các lớp dưới da.
Chỉ cần một vài phút sử dụng Tua 360 mỗi ngày cung cấp cho một sự cải tiến có thể được ghi
nhận ngay từ những lần đầu tiên sử dụng.
Ví dụ như việc phục hồi biểu bì và săn chắc cơ bắp có thể nhanh chóng được nâng cao cơ bụng
sau khi mang thai, cũng như làm săn chắc ngực và thừa mỡ ở da trong những trường hợp lão hóa
sớm.
Sự cải thiện dinh dưỡng và tác động lớn hơn về chức năng của toàn bộ hệ thống cơ qua máy
Tua 360 thật rõ ràng và đặc biệt ở những bộ phận ít vận động sẽ tiến bộ từng ngày.
b. Mỡ thừa
Tua 360 cho phép sử dụng hiệu quả thể dục thụ động được thực hiện trên những khu vực mỡ
thừa trên cơ thể với sự cần thiết hơn để làm săn chắc và thon gọn: mông, bụng, vai, bên trong và
ngoài đùi.
Trong khi điều trị, Tua 360 giúp tăng tuần hoàn máu và do đó giải phóng chất thải nhiều hơn,
như vậy tạo thuận lợi cho các lĩnh vực điều trị mô tế bào và dư thừa chất béo.
c. Sự co bóp cơ
Và do vậy những chuỗi mô liên kết thần kinh, vì sự cứng ì, cản trở sự trao đổi cần thiết trong da
cho chức năng cơ thông thường.
Hoạt động của Tua 360 ở những vùng co bóp của cơ thể giúp tăng tuần hoàn máu, thư giãn thần
kinh, cơ không đàn hồi và làm dễ dàng sự phản hồi nhanh chóng về những cơ thần kinh trở về bình
thường tại những khu vực này.
Máy phải được điều chỉnh để cho những cường độ thư giãn tối ưu nhất. Nói chung, cường độ
cao có thể được sử dụng trong các khu vực với nhiều bắp thịt dưới da, và cường độ thấp hơn ở
trường hợp khác. Hoạt động cơ bắp sâu và đầy đủ sẽ có hiệu quả nhanh. Để đảm bảo điều này, da
và điện cực phải được đặt đúng và điện cực phải được làm ẩm ướt.

Lưu ý:
• Không đặt các điện cực ở các khu vực tăng sắc tố da (nốt ruồi) hoặc khu vực giãn tỉnh mạch.
• Không đặt các điện cực trực tiếp vào ngực, nhưng có thể đặt tại các cơ bắp có hổ trợ ngực.
• Không được sử dụng trong các khu vực nhạy cảm, trong nách, trong háng hay đằng sau đầu
gối.
• Không sử dụng trên bụng của các bà mẹ mang thai.
• Không sử dụng Tua trên 360 trẻ em, cơ địa hoặc những người bệnh hoặc với điều kiện sinh lý
hay hữu cơ rối loạn.
• Trong trường hợp nghi ngờ, nên nghe ý kiến bác sĩ.
7. Tất cả chỉ trong 1 máy đơn giản
Mở Tua 360 chỉ khi đã đặt hoàn toàn điện cực đã ướt và tăng cường độ từ từ. Tắt Tua 360 sau
khi sử dụng và khi tháo điện cực các điện cực có thể xoay và di chuyển trên đai nên giúp cho việc
định vị các điện cực được dễ dàng và trên tất cả các cơ bắp.
Thiết bị được thiết kế để có thể sử dụng trên các bộ phận của cơ thể được dễ dàng.
a. Điện cực bao gồm:
- Vỏ PVC dễ vệ sinh và khử trùng.
- Vật liệu dẫn không rỉ.
- Miếng xốp có thể thay và giặt được.
- Vòng khóa tháo lắp được.
- Khóa vị trí.
b. Bình nhựa 50cc cung cấp theo máy
- Làm ẩm miếng xốp điện cực với nước bình thường trước mỗi lần sử dụng.
- Bộ điều khiển điện tử hoàn toàn được lắp đặt trong dây đai, điều chỉnh cường độ tuyến tính
(1-10) với nút on / off.
- Màu xanh lá cây cho biết là đang có điện 1 dây đai nối thêm khóa dán cho phép - Tua 360 có
thể sử dụng trên mọi bộ phận cơ thể.

8. Tua 360 an toàn
Chạy bằng Pin 9 V được cung cấp theo máy được đặt trong túi của dây đai. Thay Pin khi đèn
màu xanh chớp tắt nhanh.

BỤNG
Thời gian: 15-20 phút.
Cường độ: 5-10
MÔNG
Thời gian: 15-20 phút.
Cường độ: 5-10
BẮP ĐÙI
Thời gian: 10-15 phút.
Cường độ: 4-7
VÚ
Thời gian: 5-15 phút.
Cường độ: 3-6

9. Bảo trì
a. Thay thế pin
Pin này nên được thay thế khi ánh sáng màu xanh lá cây nhấp nháy nhanh. Sử dụng phổ biến 9
volt pin (6LR61 loại). Pin nằm trong túi một với nắp và đặt trên vành đai nhựa PVC.

Lấy pin và ngắt kết nối nó từ ổ pin, sau đó kết nối pin mới và đặt vào đúng khoang đựng.
Nếu dây đai Tua 360 không được sử dụng cho một khoảng thời gian dài thì tháo pin ra.
b. Vệ sinh và thay thế miếng xốp:
Để có hoạt động đúng, các miếng xốp nên luôn luôn được hoàn toàn ngâm trong nước trước
khi điều trị. Nếu chúng không hoàn toàn ẩm ướt thì có khuynh hướng cách ly xung nhịp hơn là tạo
ra chúng .

Đối với vệ sinh đúng, cách tốt nhất là lấy các miếng xốp từ miếng giữ điện cực vào cuối buổi điều
trị và vắt chúng ra cho không còn nước. Các miếng xốp cũng có thể được rửa sạch, sử dụng một

chất tẩy rửa trung tính. Trong túi đựng Tua 360 có các miếng xốp dự phòng, các miếng xốp này
phải được sử dụng khi miếng xốp theo máy quá dơ hoặc bị rách.

CHÚ Ý
Để có được kết quả tốt nhất, vị trí các ROTOFITS đúng theo hướng dẫn được hiển thị trong bản
vẽ, điều chỉnh chúng để đúng với cơ thể của riêng bạn.

Khi bạn sử dụng Tua 360, từng bước điều chỉnh những xung đến mức tối đa với cường độ thích
hợp. Các điện cực nên luôn luôn được giữ ẩm ướt và được đặt đúng với da. Các điện cực kim loại
không nên để tiếp xúc trực tiếp với da.
Lưu ý :
- Luôn luôn xoay theo hướng trên hình vẽ.
- Không dùng lực để bẻ khóa-khớp tiếp xúc.
- Làm thế nào để sử dụng Tua 360 đúng cách.
- Nó đượ sử dụng để làm săn các chắc khối da và cơ, làm thon, chắc và thư giãn cơ.
10. CÁCH ĐẶT ĐIỆN CỰC
2 vị trí định vị điện cực trên mông: Làm săn chắc, tạo dáng, thon và nâng mông
Vị trí: Nằm úp hoặc đứng
·

2 cặp điện cực Protofit đứng

·

1 cặp điện cực Protofit ngang

Để tập trung công suất vào 1 cặp đện cực đơn sử dụng cho mông to. Tránh làm ướt cặp điện cực
đơn hoặc sử dụng 2 miếng xốp khô để che dĩa kim loại

3 vị trí định vị điện cực trên bụng: Làm săn chắc, thon và tạo dáng bụng. Bằng cách đặt điện cực
khác nhau, tất cả các cơ trên bụng đều được tập.
Vị trí: nằm ngửa, đứng ngồi hoặc nằm sấp
·

Cơ bụng dưới : 2 cặp điện cực Rotofit đặt nằm ngang

·

Cơ bụng trên : 2 cặp điện cực Rotofit đặt đứng

·

Cơ bụng ngang: 2 cặp điện cực Rotofit nằm chéo nhau

2 vị trí điện cực trên đùi: Làm chắc và thon đùi. Điều trị những tế bào khoanh vùng
Vị trí: Đứng, ngồi, nằm sấp hoặc ngửa, chân có thể co lại
·

Đùi ngoài : 2 điện cực Rotofit đặt nằm dọc

·

Đùi trong và ngoài : 2 điện cực đặt nằm dọc

3 vị trí định vị điện cực phía trước ngực:
Vị trí: Đặt điện cực phải được lưu ý theo cấu trúc cơ thể của từng người. Rất quan trọng cho việc
kiểm tra riêng biệt để đặt điện cực để có được việc tập luyện tốt nhất cho các cơ nâng ngực. Làm
săn chắc các cơ ngực chính và nâng ngực.
Vị trí: Nằm ngửa hoặc ngồi
·

2 điện cực Rotofits đặt chéo nhau – các điện cực sát nhau

Làm săn chắc cơ nâng ngực chính và phía trước để tạo dáng ngực và làm cho săn chắc
Vị trí: Nằm ngửa hoặc ngồi
·

2 Rotofit đặt chéo nhau, các điện cực xa nhau

Vị trí: ngồi hoặc nằm sấp
2 Rotofit đặt chéo – các điện cực xa nhau

4 vị trí định vị điện cực phía sau lưng: Làm thư giãn vùng cổ các cơ ngang và gần cột sống
Vị tri: Ngồi, nằm sấp hoặc nằm ngửa
·

2 Rotofit đặt nằm đứng

Khớp hông và làm thon bắp đùi
Vị trí: ngồi, nằm sấp hoặc nằm ngửa; chân có thể cong
·

2 Rotofit đặt nằm ngang

Thả lỏng cột sống và thư giãn dây chằng của cơ lưng. Đặt trượt Rotofit đi lên tất cả sống lưng đều
được tập luyện
Vị trí: Ngồi hoặc nằm sấp
·

2 Rotofit đặt nằm đứng

Cấu tạo của các ROTOFIT

Khoảng cách giữa các ROTOFIT

Chiều quay của các ROTOFIT

Lưu ý: Phải quay đúng chiều như trong hình
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