MASÁŽNA PIŠTOĽ

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku.
Ľahký, prenosný a ľahko použiteľný masážny prístroj, ktorý prináša skvelé
výsledky!
OBSAH BALENIA:
1 x masážna pištoľ (1)
1 x nabíjací kábel USB (2)
1 x hlava vidlice (pre chrbticu) (3)
1 x hlava náboja (pre kĺby) (4)
1 x guľová hlava (pre veľké svalové skupiny) (5)
1 x plochá hlava (celé telo) (6)
1 x používateľská príručka

ŠPECIFIKÁCIE
Zdroj napájania: USB
Vstupné napätie: 5 V
Výstupné napätie: 8,4 V
Spotreba energie: 16,8 WH
Batéria: Nabíjateľný Li-on článok
Možno nastaviť 6 úrovní:
∑
Úroveň 1 - 2200 otáčok za minútu (zážitkový režim)
∑
Úroveň 2 - 2400 otáčok za minútu (režim prebudenia svalov)
Úroveň 3 - 2600 otáčok za minútu (režim uvoľnenia fascie)
∑
∑
Úroveň 4 - 2800 otáčok za minútu (režim pre trávenie kyseliny mliečnej)
∑
Úroveň 5 - 3000 otáčok za minútu (režim hĺbkovej masáže)
Úroveň 6 - 3200 otáčok za minútu (profesionálny režim)
∑
POPIS DIELOV

1 vymeniteľná masážna hlavica
2 výstup chladiaceho vzduchu
3 prepínač, tlačidlo rýchlosti
4 nabíjacie rozhrania
5 gumová rukoväť

VAROVANIE
1. Môžu ho používať len dospelí. Ak máte nejaké zranenia, zariadenie nepoužívajte. Pred
použitím tohto zariadenia sa poraďte so svojím lekárom.
2. Jednu oblasť nemasírujte dlhšie ako 1 minútu. Pred masážou sa odporúča nosiť suché
oblečenie alebo si na pokožku položiť suché uteráky. Masážny prístroj zľahka stlačte a
pohybujte ním pomaly a jemne.

3. Ak nie je prítomná žiadna bolesť alebo nepohodlie, možno na mäkké tkanivo aplikovať
vysokú frekvenciu. Vysokorýchlostný stroj sa NESMIE používať na hlavu alebo iné kostnaté
časti.
4. Vyberte si vhodnú masážnu hlavicu pre časť tela, ktorú chcete masírovať.
5. Dlhodobé masírovanie rovnakej oblasti môže spôsobiť odreniny. Ak pocítite bolesť alebo
nepríjemné pocity, okamžite prestaňte zariadenie používať.
6. Prsty alebo vlasy na akejkoľvek časti tela držte v dostatočnej vzdialenosti od expanznej
tyče a otvoru vyžarujúceho teplo, aby ste predišli možnému zraneniu.
7. Do otvoru vyžarujúceho teplo nič nevkladajte.
8. Neponárajte ho do vody a zabráňte vniknutiu vody do zariadenia cez otvor vyžarujúci
teplo.
9. Toto zariadenie nevyhadzujte ani ho nesprávne nepoužívajte.
10. Pred použitím zariadenie a batériu starostlivo skontrolujte.
11. Na zariadení nevykonávajte žiadne úpravy. Neodstraňujte skrutky ani sa nepokúšajte
zariadenie rozobrať.
12. Po jednej hodine nepretržitej prevádzky zariadenie vypnite a pred ďalším použitím ho
nechajte pol hodiny odpočívať.
13. Toto zariadenie nepoužívajte na poranené časti tela bez súhlasu lekára.

POUŽÍVANIE VYMENITEĽNÝCH MASÁŽNYCH HLÁV
Má 4 rôzne hlavice, ktoré sa dajú ľahko vymeniť podľa masírovanej oblasti, čo ponúka oveľa viac
možností ako bežný masážny valček.

Pre svaly celého tela:
Vhodné na masírovanie svalov,
ako sú
ruky, chrbát, zadok, stehná, lýtka...
Na kĺby v tele:
Vhodné na hĺbkovú masáž tkanív,
nervy, kĺby, nohy atď.
Na masáž chrbtice:
Vhodné na relaxáciu a tvarovanie
celého tela.
Celé telo:
Vhodné na masáž šije a chrbtice,
Achillova šľacha atď.

TIPY NA MONTÁŽ MASÁŽNEJ HLAVICE
Vypnite zariadenie, vyrovnajte masážnu hlavu
vypuklý blok (modrý na obrázku 1) s masážnou hlavicou
drážku na pištoľ (červená na obrázku 1), pomaly zasuňte, dokončite (obrázok 2).

Obrázok 1

Obrázok 2

NABÍJANIE ZARIADENIA
1. Pred prvým použitím ho tri hodiny plne nabíjajte.
2. Nabíjajte ho len z elektrickej zásuvky. Nenabíjajte ho pomocou počítača alebo podobného
zariadenia.
3. Kontrolky LED na zariadení budú blikať, čím signalizujú, že sa batéria nabíja. Keď všetky
kontrolky LED prestanú blikať a svietia, znamená to, že batéria je úplne nabitá.
4. Počas nabíjania ho nepoužívajte.
5. Batériu možno nabíjať kedykoľvek a na ľubovoľnej úrovni. Neodporúča sa vybíjať batériu
na úroveň červenej kontrolky LED.
6. Priemerný čas prevádzky zariadenia je 2 hodiny v závislosti od rýchlosti a tlaku, ktorý sa
počas používania použije.
NÁVOD NA POUŽITIE:
Nepoužívajte ho nepretržite dlhšie ako jednu hodinu. Zastavte zariadenie na 30 minút a potom
ho znovu použite.
Môže sa používať len na suchý a čistý povrch tela a nemôže sa používať na oblečenie.
1. Po úplnom nabití. Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia zapnite zariadenie.
2. Stlačte ho a jemne ním prechádzajte po pokožke. Každej časti by ste mali venovať približne 60
sekúnd.
3. Toto zariadenie používajte na mäkké telesné tkanivá len vtedy, ak necítite bolesť alebo
nepohodlie. Nepoužívajte ho na hlavu ani na tvrdé alebo kostnaté časti tela.
4. Ak chcete zmeniť úroveň, podržte stlačené tlačidlo zapnutia/vypnutia. Každým stlačením sa
úroveň zvýši o jednu. Po prvom stlačení tlačidla zapnutia/vypnutia začne zariadenie pracovať na
úrovni 1.
5. Ak chcete zariadenie vypnúť, podržte stlačené tlačidlo zapnutia/vypnutia. Po prejdení všetkých
úrovní sa zariadenie vypne.

ČISTENIE A ÚDRŽBA
• Neponárajte ho do vody ani iných kvapalín. Chráňte ho pred tekutinami a zdrojmi
tepla.
• Udržujte vetracie otvory motora bez prachu a nečistôt.
• Neodstraňujte skrutky.
• Povrch zariadenia utrite mierne navlhčenou utierkou, potom ho osušte mäkkou
handričkou a uložte ho alebo ho vložte do dodaného kartónu, ak ho beriete na cesty.
Pokyny na recykláciu a likvidáciu
Toto označenie znamená, že výrobok by sa nemal likvidovať spolu so zmiešaným
odpadom z domácností v celej EÚ. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného
prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou, recyklujte odpad
zodpovedne, aby ste podporili opätovné použitie materiálu. Ak chcete vrátiť použitý
výrobok, použite možnosť vrátenia a vyzdvihnutia alebo kontaktujte predajcu, u
ktorého ste výrobok zakúpili. Výrobok potom môžu recyklovať spôsobom šetrným k
životnému prostrediu.
Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky príslušných smerníc ES.

