
OPIS

Przenośne urządzenie wibrujące na  akumulator do masażu mięśni ma dużą moc, jest wytrzymałe i dzięki 
różnym końcówkom dociera do wszystkich grup mięśni. Skutecznie usuwa nagromadzony kwas mlekowy we 
włóknach mięśniowych, zmniejszając tym samym uczucie bolesności mięśni.

SPOSÓB UŻYCIA

1. W zależności od pożądanego obszaru masażu, wybierz odpowiednią końcówkę do masażu i włóż ją do ot-
woru z przodu urządzenia.

2. Naciśnij przycisk na spodzie urządzenia, aby zaczęło działać.
• Jedno naciśnięcie włącza czerwoną lampkę sygnalizacyjną, urządzenie włącza się na 1 stopniu mocy
• Po ponownym naciśnięciu zapalą się dwie lampki sygnalizacyjne, urządzenie działa na 2 stopniu mocy
• Po ponownym naciśnięciu zapalą się trzy lampki sygnalizacyjne, urządzenie działa na 3 stopniu mocy

INSTRUKCJA ŁADOWANIA

Po rozładowaniu urządzenia wymagane jest trzygodzinne ładowanie. Podczas ładowania urządzenia kontrolka 
świeci na czerwono, po zakończeniu ładowania zapala się zielona kontrolka i urządzenie jest gotowe do użycia.

SPOSÓB UŻYCIA

Urządzenie zapewnia głęboki masaż mięśni, który zmniejsza uczucie bólu, skurczów i dyskomfortu mięśniowe-
go spowodowanego nadmiernym wykorzystaniem mięśni, wysiłkiem fizycznym i niewłaściwą postawą.
Zapewnij sobie relaksujące miejsce podczas jego użytkowania.
Unikaj bardziej wrażliwych części ciała, takich jak głowa, twarz i kręgi szyjne.

OSTRZEŻENIA

• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku medycznego.
• Nie pozwalaj korzystać z urządzenia dzieciom.
• Nie używaj urządzenia na głowie, twarzy ani innych wrażliwych miejscach.
• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do masażu tkanek miękkich, omijaj kości.
• Nadmierne używanie urządzenia może prowadzić do przegrzania i skrócenia jego  żywotności.
• Nie używaj urządzenia w mokrych lub wilgotnych miejscach, nie zanurzaj go w wodzie lub innych płynach, 

aby uniknąć porażenia prądem.
• Unikać kontaktu palców, włosów i innych  części ciała z osią nasadek masujących, ponieważ mogą zostać 

wciągnięte w urządzenie.

KONSERWACJA

• Wytrzyj powierzchnię urządzenia wilgotną ściereczką a później  przetrzyj na sucho miękką.
• W przypadku dłuższego przechowywania urządzenia, należy je odłożyć w oryginalne opakowanie i chronić 

przed wilgocią.


