
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η συσκευή δόνησης για μασάζ μυών   με φορητή επαναφορτιζόμενη μπαταρία έχει μεγάλη ροπή, είναι ανθε-
κτική και φτάνει σε όλες τις ομάδες μυών με διάφορα εξαρτήματα. Αφαιρεί αποτελεσματικά το συσσωρευ-
μένο γαλακτικό οξύ στις μυϊκές ίνες και έτσι μειώνει την αίσθηση του μυϊκού πόνου.

ΧΡΗΣΗ

1.  Ανάλογα με την επιθυμητή περιοχή μασάζ, επιλέξτε το κατάλληλο εξάρτημα μασάζ και τοποθετήστε το 
στο άνοιγμα στο μπροστινό μέρος της συσκευής.

2. Πατήστε το κουμπί στο κάτω μέρος της συσκευής και θα αρχίσει να λειτουργεί.
• Ένα πάτημα ανάβει την κόκκινη ενδεικτική λυχνία, η συσκευή αλλάζει σε λειτουργία 1ης ισχύος
• Εάν πατήσετε ξανά, ανάβουν οι δύο ενδεικτικές λυχνίες, η συσκευή λειτουργεί στο επίπεδο ισχύος 2
• Εάν πατήσετε ξανά, ανάβουν οι τρεις ενδεικτικές λυχνίες, η συσκευή λειτουργεί στο επίπεδο ισχύος 3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Μόλις η συσκευή αδειάσει, απαιτείται 3ωρη φόρτιση. Κατά τη φόρτιση της συσκευής, η ενδεικτική λυχνία 
γίνεται κόκκινη, όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, ανάβει η πράσινη ενδεικτική λυχνία και η συσκευή είναι έτοι-
μη για χρήση.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η συσκευή παρέχει ένα βαθύ μασάζ μυών που μειώνει το αίσθημα πόνου, κράμπες και μυϊκή δυσφορία που 
προκαλείται από υπερβολική χρήση μυών, άσκηση και ακατάλληλη στάση.
Παρέχετε ένα χαλαρωτικό περιβάλλον κατά τη χρήση.
Αποφύγετε πιο ευαίσθητα μέρη του σώματος, όπως το κεφάλι, το πρόσωπο και τους αυχενικούς σπονδύλους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

• Η συσκευή δεν προορίζεται για ιατρική χρήση
• Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο κεφάλι, στο πρόσωπο ή σε άλλες ευαίσθητες περιοχές
• Η συσκευή προορίζεται μόνο για μασάζ μαλακών ιστών, αποφεύγετε τα οστά
• Η υπερβολική χρήση της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση και να μειώσει τη διάρκεια 

ζωής της συσκευής
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρά ή γεμάτα υγρασία μέρη, μην τη βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά 

για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία
• Αποφύγετε την επαφή με τον άξονα των εξαρτημάτων μασάζ με τα δάχτυλά σας, τα μαλλιά και άλλα μέρη 

του σώματος, καθώς μόνο αυτά μπορούν να πιαστούν στη συσκευή.



ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων στο προϊόν σας ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι αυτό 
το προϊόν δεν θεωρείται οικιακό απόβλητο στην ΕΕ. Διασφαλίζοντας ότι αυτό το προϊόν απορρίπτεται σωστά, 
θα βοηθήσετε στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, 
οι οποίες διαφορετικά θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απορριμμάτων αυτού του 
προϊόντος. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην προστασία της φύσης και των φυσικών πόρων. Για πιο 
αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με την υπηρεσία 
διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν. Δήλωση του κατασκευαστή 
ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των σχετικών κοινοτικών οδηγιών. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

• Σκουπίστε την επιφάνεια της συσκευής με ένα υγρό πανί και στεγνώστε την με ένα μαλακό πανί
• Κατά την αποθήκευση της συσκευής για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε τη συσκευή στην αρχική 

της συσκευασία και διατηρήστε την στεγνή.


