
ОПИСАНИЕ 

Преносимото акумулаторно вибрационно устройство за мускулен масаж има много набори на върне-
те, издръжливо е и достига до всички мускулни групи с различни приставки. Той ефективно премахва 
натрупаната млечна киселина в мускулните влакна и по този начин намалява чувството за мускулна 
треска. 

ИЗПОЛЗВАНЕ 

1. В зависимост от желаната зона за масаж, изберете подходяща масажна приставка и я поставете в 
отвора отпред на устройството. 

2. Натиснете бутона в долната част на устройството и то ще започне да работи 
• С едно натискане се включва червеният индикатор, устройството превключва на 1-ва степен
• Ако натиснете отново, двата индикатора светват, устройството работи на 2-ра степен
• Ако натиснете отново, трите индикаторни лампички светват, устройството работи на 3-та степен 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

След като устройството се изпразни, се изисква тричасово зареждане. Докато зареждате устройството, 
индикаторът светва в червено, когато зареждането приключи, зеленият индикатор светва и устройство-
то е готово за употреба. 

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Устройството осигурява дълбок мускулен масаж, който намалява усещането за болка, спазми и муску-
лен дискомфорт, причинени от прекомерно използване на мускулите, упражнения и неподходяща поза
Осигурете релаксираща среда по време на употреба.
Избягвайте по-чувствителните части на тялото като главата, лицето и шийните прешлени. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

• Уредът не е предназначен за медицинска употреба 
• Не позволявайте на деца да използват уреда 
• Не използвайте устройството върху главата, лицето или други чувствителни зони 
• Уредът е предназначен само за масаж на меки тъкани, избягвайте костите 
• Прекомерното използване на устройството може да доведе до прегряване и скъсяване на живота му 
• Не използвайте устройството на мокри или влажни места, не го потапяйте във вода или други течно-

сти, за да избегнете токов удар 

ПОДДРЪЖКА

• Избършете повърхността на уреда с влажна кърпа и го подсушете с мека кърпа.
• Когато съхранявате устройството за продължителен период от време, съхранявайте устройството в 

оригиналната му опаковка и го поддържайте сухо. 



ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ 

Символът със зачеркнатото кошче с колела на вашия продукт или на опаковката му, показва че продук-
тът не трябва да се изхвърля в коша за битови отпадъци в целия ЕС. Ако се погрижите за правилното 
изхвърляне на продукта, ще предотвратите всякакви негативни последици за околната среда и човеш-
кото здраве, които иначе биха били причинени неправилно боравене с този продукт. Рециклирането 
на материали помага за опазването на природата и природните ресурси. За по-подробна информация 
относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната гражданска служба център за 
битови отпадъци или магазин, от който сте закупили продукта. Декларация на производителя, че про-
дуктът отговаря на изискванията на приложимите директиви на ЕС. 


