
Használati útmutató, részletes termékleírás 
 
Mini masszázspisztoly 
 
Felhasználói útmutató 
Kérjük, használat előtt olvassa el a kézikönyvet! 
Köszönjük, hogy termékünket választotta! Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a 
felhasználói útmutatót és fordítson különös figyelmet a biztonsági óvintézkedésekre a 
termék megfelelő működése és használata érdekében! 
A felhasználói útmutató biztonságos és hatékony üzemmódot biztosít a felhasználók 
részére. Kérjük, gondosan őrizze meg ezt a kézikönyvet, hogy a jövőben is 
hivatkozhasson rá. 
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Biztonsági intézkedések 

 
! Tilalmak 
01. Gyermekek és tinédzserek számára tilos a termék használata 
02. Sérülés esetén a termék használata tilos 
03. Kérjük konzultáljon orvosával, ha izomsérülés után szeretné használni a terméket 
04. Aneurizmában, vérzésben szenvedő vagy vérhígítót használó személyeknek tilos a 
termék használata 
05. A termék használata a test érzékeny területein tilos pl.: fej, arc, nyaki csigolya, gerinc 
stb. 
06. Nedves és nem tiszta bőrön tilos a termék használata. Ruhán keresztül használható. 
Gyengéden nyomja és mozgassa a bőrön maximum 60 másodpercen át egy felületen. 
07. Csontokon tilos a termék használata. Használja ezt a terméket a test lágy szövetein, 
fájdalom és diszkomfort nélkül. 
08. Kérjük ne használja a terméket zúzódás, fájdalom vagy bármiféle diszkomfort esetén. 
09. Tilos a termék használata 3 hüvelyk távolságon belül 90 napig a rögzített ízület 
területén. 
10. Tilos a terméket víz alá meríteni. 
11. Ne hajítsa a terméket tűzre valamint ne vigye tűz közelébe azt. 
12. Ne dobja le szándékosan a terméket. 



13. Tilos a termék bármilyen módú szétszerelése. 
14. Ne kerüljön közel az ujja, haja vagy bármely más testrésze a termék tengelyéhez 
vagy fejrészéhez az apróbb sérülések elkerülése érdekében. 
15. 8. életévét be nem töltött gyermek által a termék nem használható. Gyermekek nem 
használhatják, tisztíthatják, üzemeltethetik a terméket felügyelet nélkül. 
 
Biztonsági intézkedések és adaptív tünetek 
! Megjegyzések 
Kérjük konzultáljon orvosával bármely alábbi körülmény észlelése esetén: 
Várandós kismama 
2. Pacemakert vagy defibrillátort viselő személyek 
3. Nemrég műtéten átesett személyek 
4. Rákban, szívbetegségben szenvedő személyek 
5. Szegycsontrendellenességben, ízületi-vagy csontrendellenességben szenvedő 
személyek 
6. Egyéb betegségek által okozott betegségek (diabetikus neuropátia vagy 
retinakárosodás) 
Kutatók jelenleg tanulmányozzák a vibrációs tréning hatását bizonyos egészségügyi 
területeken. A tanulmányok vélhetőleg csökkenthetik az ellenjavallatokat. Gyakorlati 
tapasztalatok igazolják, hogy a vibrációs tréning terápiás ütemtervbe integrálva sok 
esetben terápiaként alkalmazható. Ezt orvos, szakértő vagy fizikoterapeuta javaslatára 
vagy kíséretével kell elvégezni. 
 
X Adaptív tünetek 
- Izomhúzódás, húzódás, ficam okozta fájdalom, görcs 
- Segíti az ödémás folyadék áramlását a duzzanat területén 
- Lazítja a kötőszövetet és az anadesmát 
- Csökkenti a tejsav felhalmozódását az izmokban 
- Növeli az ízület aktivitását 
- Megszünteti az izomfáradságot 
 
Termékparaméterek & Termékdiagram 
X Termékparaméterek 
Név 
Mini mélyszövetes masszázspisztoly 
 
 
Anyag 
Aluminium ötvözet lemez 
Névleges feszültség 
11.1V 
Töltőtípus 
Type-C 
Névleges teljesítmény 
40W 



Akkumulátorkapacitás 
2000mAh 
Masszázsfej 
4 
Termékméret 
97x47x142 mm 
Masszázsfelszerelés 
4 fokozatba állítható 
 
 
X Masszázspisztoly és masszázsfej 
Masszázsfej (cserélhető) 
Fogantyú 
Lapos fej (Különböző izomfelületek relaxációjához és plaszticitásához alkalmas) 
Gömbfej – Különféle izomterületek például tenyér vagy talpi fascia masszírozására 
alkalmas 
Kúpfej – Hatását a mélyszövetekben fejti ki pl.: meridián pontok 
U-alakú fej – A nyak, szegycsont és Achilles-ín masszírozására alkalmas 
 
Használat 
X Üzembe helyezés / Kikapcsolás 
- A termék bekapcsol, a gomb három másodperces lenyomásával 
- A jelzőfény bekapcsolás után folyamatosan ég. A zöld fény ég, a négy jelzőlámpa 
egymás után villan fel. 
- A termék kikapcsol, ha a gombot három másodpercen át nyomva tartja. 
X Intenzitás beállítása 
A bekapcsolás után a kezdő első fokozat 
Nyomja meg a berendezésen lévő billentyűt a fokozat növeléséhez! 
A legmagasabb a negyedik fokozat. Nyomja meg a gombot, hogy a negyedikről az első 
fokozatra váltson! 
Fokozatot jelző jelzések: Egy jelzőfény ég az első fokozaton, két jelzőfény ég a 
másodikon. 
X A masszázsfej cseréje 
vegye le 
vagy 
felszerelés 
vagy felszerelés befejezése 
 
Használati tilalom & Töltés 
! Használati tilalom 
Ne érintse meg ezt a területet, ha a masszázsfej nincs a terméken a sérülések elkerülése 
végett. 
Ne érintse meg ezt a területet, ha a termék masszázsfejjel üzemel, a sérülések elkerülése 
végett. 
X Töltés 



Type – C USB Töltő 
(Önműködő) 
Kérjük, teljesen töltse fel az első használat előtt! 
Töltés közben a termék nem indítható el és nem használható 
A jelzőfény pirosan világít töltés alatt majd zöldre vált, ha a termék teljesen feltöltődött 
Ha az akkumulátor lemerül, a jelzőfény pirosan villog; ezesetben tegye töltőre, amilyen 
gyorsan csak lehet 
A termék alapértelmezett működési ideje 15 perc minden fokozatban. 15 perc letelte 
után a termék automatikusan megállítja a masszírozási folyamatot. Abban az esetben, ha 
folytatni szeretné a masszírozást, nyomja meg a gombot. A termék 3 perc inaktivitás után 
automatikusan standby funkcióba kapcsol. 
 
Karbantartás, szállítás & tárolás 
X Karbantartás 
Tisztítsa a készüléket egy nedves törülközővel majd törölje szárazra egy száraz, puha 
darabbal 
Tárolja a készüléket a tárolódobozában, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja 
Ne próbálja szétszerelni a készüléket 
Havonta egyszer töltse fel a készüléket, ha azt nem használja rendszeresen ezáltal az 
akkumulátor teljesítménye nem romlik 
X Tárolás 
Kérjük tartsa ezt a terméket egy jól szellőző, korrozív gázoktól mentes raktárban 250mm-
rel a talaj felett 
Tilos ötnél több réteget egymásra halmozni 
Tárolja a készüléket tiszta dobozban és töltse fel minden hónapban, ha nem használja 
hosszú ideig annak érdekében, hogy elkerülje a benedvesedést és az akkumulátor 
élettartamának rövidülését 
X Szállítás 
A termék alkalmas autóban, vonaton, hajón és repülőn történő szállításra 
Rögzítse a terméket szállítás során annak érdekében, hogy megvédje a rázkódástól, 
ütközéstől, gördüléstől és eséstől. Tartsa felfelé. Óvatosan pakolja. Tartsa távol az esőtől! 
Tilos öt rétegnél többet egymásra halmozni. 


