
 

 

Blushield Tesla Portable en Mini  

 

 De Blushield Portable en Mini worden geleverd met een lithium batterij met lange 

levensduur en is meteen klaar voor gebruik. De portable heeft een aan uit knop die u indrukt 

wanneer u de portable wenst te gebruiken. 

 

 De portable heeft een werkingsgebied van 3 meter in elke richting (6 meter diameter). 

De mini heeft een werkingsgebied van 1,5 meter in elke richting (3 meter diameter). 

Draag het apparaat op uw lichaam, in uw handtas of leg het in uw buurt neer. 

 

 Een paar keer per minuut worden de natuurlijke frequenties uitgezonden. U kunt dit zien 

doordat het blauwe led lampje oplicht. Bij de portable is dit zichtbaar in de ring om de 

aan/uit-knop. Als het lampje niet meer oplicht of continu flauw brandt dan is dit een teken 

dat de batterij moet worden vervangen. 

 

 Om de batterij te vervangen heeft u een torx-8 schroevendraaier nodig. 

Verwijder alle 4 de schroeven en schuif de behuizing van elkaar. Kijk hoe de batterij is 

aangesloten voordat u het kabeltje los koppelt. Verwijder daarna de batterij van de 

behuizing. Deze zit vrij stevig vast met dubbelzijdig tape, ga voorzichtig te werk. Plaats de 

nieuwe batterij op dezelfde plaats terug en sluit het kabeltje op dezelfde manier aan. 

Controleer of het led lampje gaat flitsen. Zet daarna het apparaatje weer met de 4 schroeven 

in elkaar. 

 

 Blushield voldoet aan EMC emissienormen EN 50082-1:1992 en EN 50081-1. Blushield 

voldoet aan elektrische veiligheid standaard NZ/AS 3100. 

De apparaten kunnen veilig in de auto en het vliegtuig worden gebruikt en hebben geen 

verstorende werken op andere apparatuur en bijvoorbeeld pacemakers. 

Voor de zekerheid kunt u deze gebruiksaanwijzing en evt. een Blushield flyer meenemen als 

u met het vliegtuig reist. 

 

 Het apparaat is gegarandeerd tegen defecte onderdelen of fabricagefouten voor een periode 

van 1 jaar na aankoopdatum. Dit geldt niet voor slijtage, verwaarlozing of misbruik van het 

product. 

 

 Blushield portable en mini zijn geen medische apparatuur en er kunnen derhalve geen 

gezondheidsclaims aan worden ontleend. 

 

 


