
LEÍRÁS

A hordozható, tölthető vibrációs készülék az izommasszázsra sok nyomatékkal rendelkezik, tartós és a különfé-
le tartozékokkal eléri az összes izomcsoportot. Hatékonyan eltávolítja az izomrostokban felhalmozódott tejsa-
vat, és így csökkenti az izomfájdalmat.

HASZNÁLAT

1. A kívánt masszázsterülettől függően válassza ki a megfelelő masszázstartozékot és helyezze be az eszköz 
elején lévő nyílásba.

2. Nyomja meg a készülék alján található gombot, és a készülék elkezd működni.
• Egy gombnyomással világít a piros jelzőfény, a készülék az 1. teljesítményszinten működik
• Ha ismét megnyomja, kettő jelzőfény fog világítani, a készülék a 2. teljesítményszinten működik
• Ha ismét megnyomja, három jelzőfény fog világítani, a készülék a 3. teljesítményszinten működik

TÖLTÉSI UTASÍTÁSOK

Amikor a készülék lemerül, fel kell tölteni, amely három órán át tart. A készülék töltése közben a jelzőfény pi-
rosan világít, amikor a töltés befejeződött, a zöld jelzőfény fog kivilágítani és az eszköz készen áll a használatra.

HASZNÁLATI MÓDSZER

A készülék mély izommasszázst tesz lehetővé, amely csökkenti a fájdalom érzését, görcsöket és a kellemetlen 
érzéseket az izmokban, amelyet a túlzott izomhasználat, testmozgás és a nem megfelelő testtartás okoz.
Használat közben biztosítson egy pihentető környezetet.
Kerülje az érzékenyebb testrészeket, mint például a fej, az arc és a nyaki csigolyák.

FIGYELMEZTETÉSEK

• A készülék nem orvosi felhasználásra készült.
• Ne engedje, hogy gyerekek használják a készüléket.
• Ne használja a készüléket a fején, az arcán vagy más érzékeny területen.
• A készülék csak lágyszöveti masszázsra van szánva, kerülje a csontokat.
• Az eszköz túlzott használata túlmelegedést okozhat és lerövidítheti az eszköz élettartamát.
• Ne használja a készüléket vizes vagy párás helyiségekben, és ne tegye vízbe vagy más folyadékba a készü-

léket, az áramütés elkerülése érdekében.
• Kerülje az ujjaival, hajával és a test más részeivel való érintkezését a masszázstartozékok tengelyével, mivel 

ezek beakadhatnak a készülékbe.

KARBANTARTÁS

• Nedves ruhával törölje át a készülék felületét, és puha ruhával szárítsa meg.
• Ha hosszabb ideig tárolja az eszközt, az eredeti csomagolásban tárolja, és ügyeljen arra, hogy száraz helyen 

tárolja.



MEGFELELŐ HULLADÉKKEZELÉS

A terméken vagy annak csomagolásán az áthúzott kuka jel arra figyelmeztet, hogy ez a termék nem tekinthető 
háztartási hulladéknak az EU-ban. Ha gondoskodik a termék megfelelő hulladékkezeléséről, megakadályozza a 
környezetre és az emberi egészségre vonatkozó esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a 
termék nem megfelelő kezelése okozhat. Az anyagok újrahasznosítása elősegíti a természet és a környezet vé-
delmét. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információkért forduljon az illetékes szolgálat-
hoz, a háztartási hulladékkezelő szolgálathoz vagy az üzlethez, ahol a terméket vásárolta. A gyártó nyilatkozata, 
hogy a termék megfelel az alkalmazandó EU irányelvek követelményeinek.


