
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

Könnyű, hordozható és könnyen használható masszírozó, amely 
nagyszerű eredményeket biztosít!

CSOMAG TARTALMA:

1 x masszázs pisztoly (1)

1 x USB töltőkábel (2)

1 x villafej (gerinchez) (3)

1 x hub fej (az illesztésekhez) (4)

1 x gömbfej (nagy izomcsoportokhoz) (5)

1 x lapos fej (teljes test) (6) 

1 x felhasználói kézikönyv

Masszázspisztoly az izomlazításhoz



SPECIFIKÁCIÓK

Energiaforrás: USB
Bemeneti feszültség: 5 V
Kimeneti feszültség: 8,4 V
Energiafogyasztás: 16,8 WH
Akkumulátor: Újratölthető Li-on cella

6 szint állítható be: 
∑ 1. szint - 2200 fordulat/perc (tapasztalati üzemmód)
∑ 2. szint - 2400 fordulat/perc (izomébresztő üzemmód)
∑ 3. szint - 2600 fordulat/perc (burkolatkioldó üzemmód)
∑ 4. szint - 2800 fordulat/perc (tejsavas emésztési mód)
∑ 5. szint - 3000 fordulat/perc (mélymasszázs üzemmód)
∑ 6. szint - 3200 fordulat/perc (professzionális üzemmód)

A MUNKÁK LEÍRÁSA

1 cserélhető masszázsfej
2 hűtőlevegő kivezetés
3 kapcsoló, sebesség gomb 
4 töltési interfész
5 gumi fogantyú 

FIGYELMEZTETÉS

1. Csak felnőttek használhatják. Ha bármilyen sérülése van, ne használja a készüléket. 
A készülék használata előtt konzultáljon orvosával.

2. Egy területet ne masszírozzon 1 percnél tovább. Ajánlott száraz ruhát viselni, vagy 
száraz törölközőt tenni a bőrre a masszírozás előtt. Nyomja meg enyhén a masszírozót, 
és lassan, óvatosan mozgassa.



3. Ha nincs fájdalom vagy kellemetlen érzés, akkor magas frekvenciát lehet alkalmazni a 
lágyrészekre. A nagysebességű gépet NEM szabad használni a fejen vagy más csontos 
részeken.
4. Válassza ki a masszírozandó testrésznek megfelelő masszázsfejet.
5. Ha ugyanazt a területet hosszú ideig masszírozza, az horzsolásokat okozhat. Ha fájdalmat 
vagy kellemetlen érzést tapasztal, azonnal hagyja abba a készülék használatát.
6. A lehetséges sérülések elkerülése érdekében tartsa távol az ujjakat vagy a test bármely 
részén lévő hajat a tágulási rúdtól és a hőkibocsátó nyílástól.
7. Ne helyezzen semmit a hőkibocsátó nyílásba.
8. Ne merítse vízbe, és akadályozza meg, hogy víz jusson be a készülékbe a hőkibocsátó 
nyíláson keresztül.
9. Ne dobja el vagy használja helytelenül ezt a berendezést.
10. Használat előtt gondosan ellenőrizze a készüléket és az akkumulátort.
11. Ne végezzen semmilyen módosítást a berendezésen. Ne távolítsa el a csavarokat, és ne 
próbálja meg szétszerelni a berendezést.
12. Egy óra folyamatos működés után kapcsolja ki a készüléket, és hagyja pihenni fél órát, 
mielőtt újra használná.
13. Ne használja ezt a készüléket sérült testrészeken orvosi engedély nélkül.

CSERÉLHETŐ MASSZÁZSFEJEK HASZNÁLATA

4 különböző fejjel rendelkezik, amelyek könnyen cserélhetők a masszírozott területnek megfelelően, 
így sokkal több lehetőséget kínál, mint egy hagyományos masszázshenger.

Az egész test izmaira:
Alkalmas olyan izmok masszírozására, 
mint a karok, hát, fenék, combok, 
vádli... 

A test ízületeire: alkalmas 
mélyszöveti masszázsra, idegek, 
ízületek, lábak stb. masszírozására.

Gerincmasszázshoz:
Alkalmas az egész test 
ellazítására és formálására.

Az egész test:
Alkalmas nyak- és gerincmasszázsra, 
Achilles-ín masszírozására stb.



TIPPEK A MASSZÁZSFEJ FELSZERELÉSÉHEZ
Kapcsolja ki a gépet, igazítsa a masszázsfej domború blokkját (kék az 1. 
ábrán) a pisztolyon lévő masszázsfej hornyához (piros az 1. ábrán), lassan 
húzza be, fejezze be (2. ábra).

A KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE

1. Az első használat előtt három órán keresztül töltse fel teljesen.
2. Csak konnektorról töltse fel. Ne töltse fel számítógép vagy hasonló eszköz segítségével.
3. A készülék LED-lámpái villogni fognak, jelezve, hogy az akkumulátor töltődik. Amikor az 
összes LED-lámpa megszűnik villogni és világít, ez azt jelzi, hogy az akkumulátor teljesen 
feltöltődött.
4. Ne használja a készüléket töltés közben.
5. Az akkumulátor bármikor és bármilyen szinten feltölthető. Nem ajánlott az akkumulátort 
a piros LED szintjére lemeríteni.
6. A készülék átlagos üzemideje 2 óra, a használat során alkalmazott sebességtől és 
nyomástól függően.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

Ne használja folyamatosan egy óránál tovább. Állítsa le a készüléket 30 percre, majd használja 
újra.

Csak száraz és tiszta testfelületeken használható, ruházaton nem alkalmazható. 

1. Teljesen feltöltve. Nyomja meg a be/ki gombot a készülék bekapcsolásához.
2. Nyomja össze, és óvatosan futtassa végig a bőrön. Minden egyes részre körülbelül 60 
másodpercet kell szánni.
3. Csak akkor használja ezt a készüléket a lágy testszöveteken, ha nem érez fájdalmat vagy 
kellemetlenséget. Ne használja a fején vagy a test kemény vagy csontos részein. 
4. A szint megváltoztatásához tartsa lenyomva a be/ki gombot. Minden egyes megnyomás eggyel 
növeli a szintet. A be-/kikapcsoló gomb első megnyomása után a készülék az 1. szinten kezd el 
működni. 
5. A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva a be/ki gombot. Ha az összes szintet átlépte, a 
készülék kikapcsol. 

1. ábra 2. ábra



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba. Védje a folyadékoktól és a hőforrásoktól.
- Tartsa a motor szellőzőnyílásait por- és szennyeződésmentesen.
- Ne távolítsa el a csavarokat.
- Törölje át a készülék felületét enyhén nedves ruhával, majd törölje szárazra puha 
ruhával, és tárolja, vagy tegye a mellékelt kartondobozba, ha útra viszi.

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások
Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a vegyes háztartási hulladékkal 
együtt ártalmatlanítani az EU egész területén. A környezet vagy az emberi egészség 
ellenőrizetlen ártalmatlanítás miatti esetleges károsodásának elkerülése érdekében 
a hulladékot felelősségteljesen újrahasznosítani, hogy ösztönözze az anyag 
újrafelhasználását. Használt termék visszaküldéséhez használja a visszaküldési és 
átvételi lehetőséget, vagy lépjen kapcsolatba azzal a kiskereskedővel, akitől a 
terméket vásárolta. Ezután környezetbarát módon újrahasznosíthatják a terméket.
A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel a vonatkozó EK-irányelvek 
követelményeinek.


