
OPIS

Prenosné nabíjateľné akumulátorové vibračné zariadenie na masáž svalov má veľký krútiaci moment, je odol-
né a dosahuje rôzne svalové skupiny s rôznymi nástavcami. Účinne odstraňuje nahromadenú kyselinu mliečnu 
vo svalových vláknach a tak znižuje pocit bolestivosti svalov.

POUŽITIE

1. V závislosti od požadovaných masážnych oblastí vyberte vhodný masážny nástavec a vložte ho do otvoru 
na prednej strane zariadenia.

2. Stlačte tlačidlo na spodnej časti zariadenia a začne pracovať.
• Jedným stlačením sa rozsvieti červená kontrolka, zariadenie sa zapne na 1. úroveň
• Ak znova stlačíte, rozsvietia sa dve kontrolky, zariadenie je zapnuté na 2. úroveni
• Ak znova stlačíte, rozsvietia sa tri kontrolky, zariadenie je zapnuté na 3. úrovni

POKYNY NA NABÍJANIE

Keď je zariadenie prázdne, je potrebné nabíjanie ktoré trva tri hodiny. Počas nabíjania sa kontrolka rozsvieti na 
červeno, keď je nabíjanie ukončené, rozsvieti sa zelená kontrolka a zariadenie je pripravené na použitie.

SPÔSOB POUŽITIA

Prístroj umožňuje masáž hlbokej svalovej hmoty, ktorá znižuje pocit bolesti, kŕčov a nepohodlia vo svaloch 
spôsobené nadmerným používaním svalov, cvičením a nesprávnym držaním tela.
Počas používania si zabezpečte relaxačné prostredie.
Vyhnite sa citlivejším častiam tela, ako sú napríklad hlava, tvár a krčné stavce.

UPOZORNENIE

• Zariadenie nie je určené na lekárske použitie
• Nedovoľte deťom používať prístroj
• Nepoužívajte zariadenie na hlavu, tvár ani na iné citlivé oblasti
• Prístroj je určený iba na masáž mäkkých tkanív, vyvarujte sa kostí
• Nadmerné používanie zariadenia môže viesť k prehriatiu a skráteniu životnosti zariadenia
• Nepoužívajte zariadenie na mokrom alebo vlhkom mieste, neponárajte ho do vody alebo iných tekutín, aby 

nedošlo k úrazu elektrickým prúdom
• Vyhnite sa kontaktu masážnych nástavcov s prstami, vlasmi, alebo inými časťami tela, pretože by sa mohli 

zachytiť do zariadenia.

ÚDRŽBA

• Povrch prístroja utrite navlhčenou handričkou a osušte mäkkou handričkou.
• Pri dlhodobom skladovaní zariadenie skladujte v pôvodnom obale a udržiavajte ho v suchu.


