
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Dziękujemy za zakup naszego produktu.

Lekki, przenośny, łatwy w użyciu masażer, który zapewnia doskonałe rezultaty!

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

1 x pistolet do masażu (1)

1 x kabel USB do ładowania (2)

1 x główka widelca (do kręgosłupa) (3)

1 x główka piasty (do zwrotnic) (4)

1 x głowica kulowa (do dużych grup mięśniowych) (5)

1 x płaska głowa (cały korpus) (6) 

1 x instrukcja obsługi

Pistolet do masażu dla rozluźnienia 
mięśni



SPECYFIKACJE

Zasilanie: USB
Napięcie wejściowe: 5 V
Napięcie wyjściowe: 8,4 V
Pobór mocy: 16,8 WH
Bateria: Ładowalne ogniwo Li-ion

Można ustawić 6 poziomów: 
∑ Poziom 1 - 2200 obr/min (tryb doświadczenia)
∑ Poziom 2 - 2400 obr/min (tryb rozbudzania mięśni)
∑ Poziom 3 - 2600 obr/min (tryb relaksacji powięzi)
∑ Poziom 4 - 2800 obr/min (tryb dla fermentacji kwasu mlekowego)
∑ Poziom 5 - 3000 obr/min (tryb masażu głębokiego)
∑ Poziom 6 - 3200 obr/min (tryb profesjonalny)

OPIS CZĘŚCI

1 wymienna głowica masująca
2 wylot powietrza chłodzącego
3 przełącznik, przycisk zmiany 
biegów
4 interfejsy ładowania
5 gumowy uchwyt 

OSTRZEŻENIE

1. Mogą z niego korzystać tylko osoby dorosłe. Jeśli masz jakiekolwiek obrażenia, nie używaj 
urządzenia. Przed użyciem tego urządzenia należy skonsultować się z lekarzem.
2. Nie należy masować jednego obszaru dłużej niż przez 1 minutę. Zaleca się, aby przed 
masażem założyć suche ubranie lub położyć na skórę suchy ręcznik. Lekko nacisnąć masażer i 
poruszać nim powoli i delikatnie.



3. Pod warunkiem, że nie występuje BÓL lub dyskomfort, poziom wysokiej częstotliwości 
może być stosowany na tkance miękkiej. Wysoka prędkość NIE może być używana na głowie 
lub innych częściach kostnych.
4. Wybierz odpowiednią głowicę masującą do części ciała, którą chcesz masować.
5. Masowanie tego samego obszaru przez dłuższy czas może powodować otarcia. W 
przypadku odczuwania bólu lub dyskomfortu należy natychmiast zaprzestać używania 
urządzenia.
6. Aby uniknąć obrażeń, należy trzymać palce lub włosy na dowolnej części ciała z dala od 
pręta rozprężnego i otworu emitującego ciepło.
7. Nie wolno wkładać niczego do otworu emitującego ciepło.
8. Nie należy zanurzać go w wodzie i unikać przedostawania się wody do urządzenia przez 
otwór emitujący ciepło.
9. Nie wolno wyrzucać tego urządzenia ani używać go niezgodnie z przeznaczeniem.
10. Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić urządzenie i baterię.
11. Nie należy dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia. Nie należy wykręcać śrub ani 
próbować demontować urządzenia.
Po godzinie ciągłej pracy należy wyłączyć urządzenie i pozostawić je na pół godziny przed 
ponownym użyciem.
13. Nie należy używać tego sprzętu na zranionych częściach ciała bez zgody lekarza.

ZASTOSOWANIE WYMIENNYCH GŁOWIC MASUJĄCYCH

Posiada 4 różne głowice, które można łatwo wymieniać w zależności od masowanego obszaru, 
oferując o wiele więcej opcji niż zwykły wałek do masażu.

Dla mięśni całego ciała:
Nadaje się do masażu mięśni, takich 
jak ramiona, plecy, pośladki, uda, 
łydki, itp.

Na stawy w organizmie:
Nadaje się do masażu tkanek 
głębokich, nerwów, stawów, stóp, itp.

Do masażu kręgosłupa:
Nadaje się do relaksacji i 
kształtowania całego ciała.

Całe ciało:
Nadaje się do masażu szyi i 
kręgosłupa, masaż ścięgna Achillesa..



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU MASAŻU 
GŁOWY

Wyłączyć urządzenie, wypoziomować głowicę masującą
blok wypukły (niebieski na zdjęciu 1) z głowicą masującą

rowek pistoletowy (czerwony na rys. 1), powoli wsunąć, zakończyć (rys. 2).

ŁADOWANIE URZĄDZENIA

1. Przed pierwszym użyciem w pełni naładuj urządzenie przez trzy godziny.
2. Ładuj urządzenie wyłącznie przy użyciu gniazdka elektrycznego. Nie należy ładować go za 
pomocą komputera lub podobnego urządzenia.
3. Dioda LED na urządzeniu zacznie migać, sygnalizując ładowanie baterii. Gdy wszystkie 
diody LED przestaną migać i będą świecić, oznacza to, że bateria jest w pełni naładowana.
4. Nie należy używać urządzenia w trakcie ładowania.
5. Akumulator może być ładowany w dowolnym czasie i na dowolnym poziomie. Nie zaleca 
się rozładowywania baterii do poziomu świecenia czerwonej diody LED.
6. Średni czas pracy urządzenia wynosi 2 godziny, w zależności od prędkości i siły nacisku 
stosowanej podczas użytkowania.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

Nie należy używać go w sposób ciągły dłużej niż jedną godzinę. Zatrzymaj urządzenie na 30 
minut, a następnie użyj go ponownie.

Może być stosowany tylko na suchą i czystą powierzchnię ciała i nie może być stosowany 
na ubranie. 

1. Po pełnym naładowaniu. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć urządzenie.
2. Naciśnij i delikatnie przesuń go po skórze. Na każdą część powinieneś przeznaczyć około 60 
sekund.
3. Używaj tego urządzenia na miękkich tkankach ciała tylko wtedy, gdy nie odczuwasz bólu lub 
dyskomfortu. Nie stosować na głowę ani na twarde lub kościste części ciała. 
4. Aby zmienić poziom, należy przytrzymać przycisk włączania/wyłączania. Każde naciśnięcie 
zwiększa poziom o jeden. Po pierwszym naciśnięciu przycisku on/off urządzenie będzie pracować 
na poziomie 1.
5. Aby wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania. Po przejściu wszystkich 
poziomów, urządzenie wyłączy się.

Rysunek 1 Rysunek 2



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

• Nie należy zanurzać go w wodzie lub innych płynach. Chronić go przed cieczami i 
źródłami ciepła. 

• Wentylatory silnika powinny być wolne od kurzu i zanieczyszczeń. 
• Nie należy wykręcać śrub.
• Przetrzyj powierzchnię urządzenia lekko zwilżonym ręcznikiem, a następnie wytrzyj je 

do sucha miękką szmatką i przechowuj lub umieść w dostarczonym kartonie, jeśli 
zabierasz je w podróż.

Instrukcje dotyczące recyklingu i utylizacji
Oznaczenie to oznacza, że produkt ten nie powinien być usuwany z domowymi 
odpadami mieszanymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska 
lub zdrowia ludzkiego w wyniku niekontrolowanego usuwania odpadów, należy 
odpowiedzialnie przetwarzać odpady, aby zachęcić do ponownego wykorzystania 
materiałów. Aby zwrócić używany produkt, skorzystaj z opcji zwrotu i odbioru lub 
skontaktuj się ze sprzedawcą, od którego zakupiłeś produkt. Następnie mogą poddać 
produkt recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska.
Deklaracja producenta, że wyrób spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw WE.


