
POPIS

Přenosný dobíjecí bateriový vibrační přístroj pro masáž svalů má vysoký točivý moment, dlouhou výdrž a po-
mocí různých nástavců zasáhne všechny svalové skupiny. Účinně odstraňuje nahromaděnou kyselinu mléčnou 
ve svalech a tím snižuje pocit bolesti svalů.

POUŽITÍ

1. Dle potřeby zvolte vhodný masážní nástavec a vložte jej do otvoru na přední části přístroje.
2. Podržte tlačítko na spodní straně a přístroj začne fungovat.

• Jedním stisknutím se rozsvítí červená kontrolka, přístroj pracuje na 1. stupni intenzity.
• Dalším stisknutím se rozsvítí dvě kontrolky, přístroj pracuje na 2. stupni intenzity.
• Pokud znovu stisknete tlačítko, rozsvítí se tři kontrolky a přístroj pracuje na 3. stupni intenzity.

POKYNY PRO NABÍJENÍ

Pokud je baterie vybitá, nechte přístroj nabíjet po dobu 3 hodin. Během nabíjení svítí indikátor červeně, po 
dokončení nabíjení se rozsvítí zelený indikátor a přístroj je připraven k použití.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Přístroj poskytuje hlubokou masáž svalů, která snižuje pocit bolesti, křečí a nepohodlí ve svalech způsobené 
nadměrným používáním svalů, cvičením a nesprávným držením těla.
Během používání zajistěte relaxační prostředí.
Vyhněte se citlivějším částem těla, jako je hlava, obličej a krční obratle.

UPOZORNĚNÍ

• Zařízení není určeno pro lékařské použití.
• Nedovolte, aby přístroj používaly děti.
• Nepoužívejte zařízení na hlavě, obličeji nebo jiných citlivých oblastech.
• Přístroj je určen pouze pro masáž měkkých tkání, vyhněte se kostem.
• Nadměrné používání zařízení může vést k přehřátí a zkrácení životnosti přístroje.
• Nepoužívejte zařízení v mokrých nebo vlhkých prostorech a neponořujte jej do vody nebo jiných tekutin, 

aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
• Prsty, vlasy, a další části těla držte v bezpečné vzdálenosti od osy masážních nástavců, aby nedošlo k zra-

nění.

ÚDRŽBA

• Po použití vyčistěte přístroj vlhkým hadříkem a měkkým hadříkem ho osušte.
• Při dlouhodobém skladování zařízení uložte do původního obalu a udržujte jej v suchu.



SPRÁVNÝ ODHOZ ODPADKŮ

Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku nebo jeho obalu znamená, že tento výrobek není podle EU pokládán 
za směsný domovní odpad. Zajištěním správného třídění odpadu zabráníte negativním dopadům na okolí a 
lidské zdraví. Recykláž materiálů pomáhá při ochraně přírodního prostředí a přírodních virů. Podrobnější in-
formace o recyklaci tohoto výrobku získáte u zodpovědných služeb, v centrech pro odvoz domovního odpadu 
nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili. Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky platných 
směrnic EU. 


