
OPIS

Prenosna polnilna baterijska vibracijska naprava za mišično masažo ima veliko navora, je vzdržljiva in z različni-
mi nastavki dosega vse mišične skupine. Efektivno odvaja akumulirano mlečno kislino v mišičnih vlaknih in tako 
zmanjšuje občutek razbolelosti mišic.

UPORABA

1. Glede na željeni predel masaže izberite primerni masažni nastavek in ga vstavite v odprtino na napravi 
spredaj.

2. Pritisnite gumb na dnu naprave in ta bo pričela z delovanjem.
• En pritisk vklopi rdečo indikacijsko lučko, naprava se vklopi na delovanje moči 1. stopnje
• Če pritisnete ponovno, se vklopita dve indikacijski lučki, naprava deluje na moči 2. stopnje
• Če pritisnete ponovno, se vklopijo tri indikacijske lučke, naprava deluje na moči 3. stopnje

NAVODILA ZA POLNJENJE

Ko se naprava izprazni, je potrebno polnjenje, ki traja tri ure. Med polnjenjem naprave indikacijska lučka gori 
rdeče, po končanem polnjenju se prižge zelena indikacijska lučka in je naprava pripravljena za uporabo.

METODA UPORABE

Naprava omogoča globoko mišično masažo, ki zmanjšuje občutek bolečine, krčev in nelagodja v mišicah, ki jih 
povzroča prekomerna raba mišic, telovadba in neustrezna drža telesa.
Med uporabo poskrbite za sproščujoče okolje.
Ogibajte se občutljivejšim delom telesa kot so glava, obraz in vratna vretenca.

OPOZORILA

• Naprava ni namenjena medicinski rabi
• Ne dovolite otrokom uporabe naprave
• Naprave ne uporabljajte na glavi, obrazu in ostalih občutljivih predelih
• Naprava je namenjena le masaži mehkih tkiv, ogibajte se kostem
• Ekscesivna raba naprave lahko vodi do pregretja in krajšanja življenjske dobe naprave
• Naprave ne uporabljajte v mokrih ali vlažnih prostorih, ne potapljajte je v vodo ali druge tekočine v izogib 

električnem udaru
• S prsti, lasmi in ostalimi predeli telesa se ogibajte stiku z osjo masažnih nastavkov, saj se le ti lahko ujamejo 

v napravo

VZDRŽEVANJE

• Z vlažno krpo obrišite površino naprave in jo z mehko krpo osušite
• Ko shranjujete napravo za daljše časovno obdobje, pospravite napravo v originalno embalažo in poskrbite, 

da je na suhem.



PRAVILNO ODLAGANJE ODPADKOV

Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo 
šteti za gospodinjski odpadek po EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili more-
bitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem 
izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije 
o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali 
trgovino, kjer ste izdelek kupili. Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv EU.


