
DESCRIERE

Dispozitivul portabil, vibrant, cu bateria reîncărcabilă pentru masajul muscular este puternic, durabil și atinge 
toate grupele musculare cu diversele atașamente din pachet. Elimina eficient acidul lactic acumulat în fibrele 
musculare și, astfel, reduce senzația de durere musculară.

UTILIZARE

1. În funcție de zona dorită de masaj, alegeți un atașament de masaj adecvat și introduceți-l în deschiderea 
din partea din față a dispozitivului.

2. Apăsați butonul din partea de jos a dispozitivului și va începe să funcționeze.
• O singură apăsare aprinde indicatorul roșu, dispozitivul funcționează la nivelul 1
• Dacă apăsați din nou, se aprind două lumini indicatoare, dispozitivul funcționează la nivelul de putere 2
• Dacă apăsați din nou, se aprind trei lumini indicatoare, dispozitivul funcționează la nivelul de putere 3

INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE

După ce dispozitivul este descărcat, este necesară o încărcare de trei ore. În timpul încărcării dispozitivului, 
indicatorul se înroșește, cand încărcare este completă, indicatorul verde se aprinde și dispozitivul este gata de 
utilizare.

MOD DE UTILIZARE

Dispozitivul oferă un masaj muscular profund care reduce senzația de durere, crampe și disconfort muscular 
cauzate de utilizarea excesivă a mușchilor, exerciții fizice și postură necorespunzătoare.
Alegeți un mediu relaxant în timpul utilizării.
Evitați părțile mai sensibile ale corpului, cum ar fi capul, fața și vertebrele cervicale.

AVERTIZĂRI

• Aparatul nu este destinat uzului medical.
• Nu permiteți copiilor să folosească dispozitivul.
• Nu folosiți dispozitivul pe cap, față sau alte zone sensibile.
• Aparatul este destinat doar pentru masajul țesuturilor moi, evitați oasele.
• Utilizarea excesivă a dispozitivului poate duce la supraîncălzire și la scurtarea duratei de viață a acestuia.
• Nu folosiți dispozitivul în locuri umede, nu îl scufundați în apă sau alte lichide pentru a evita șocurile elec-

trice.
• Evitați contactul cu axa atașamentelor de masaj a degetelor, părului și altor părți ale corpului, deoarece 

acestea pot fi prinse în dispozitiv și duc la accidentare.

ÎNTREȚINERE

• Ștergeți suprafața aparatului cu o cârpă umedă și uscați cu o cârpă moale.
• Când păstrați dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp, depozitați dispozitivul în ambalajul original și 

păstrați-l în loc uscat.



ELIMINAREA CORESPUNZĂTOARE A DEȘEURILOR

Simbolul tăiat cu coșul cu roți de pe produsul dvs. sau de pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs 
nu trebuie tratat ca deșeu menajer în UE. Asigurându-vă că acest produs este aruncat corespunzător, veți ajuta 
la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, care altfel ar putea fi cauzate 
de manipularea necorespunzătoare a deșeurilor acestui produs. Reciclarea materialelor ajută la protejarea 
naturii și a resurselor naturale. Pentru informații mai detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să 
contactați biroul local civic, serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de la care ați achizi-
ționat produsul. Declarația producătorului că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.namesti.


