
Vibrační masážní pistole – návod k použití 

 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Před prvním použitím si manuál pozorně přečtěte a uschovejte pro budoucí použití. 

• Neponořujte do vody. Držte mimo dosah vody a zdrojů tepla.  

• Ventilace musí mít vždy volný průchod.  

• Nesmí být v nepřetržitém provozu déle jak 1 hodinu. Doporučujeme nechat přístroj vychladnout po 30 min 

provozu.  

• Po dobití vypojte nabíječku.  

• Pouze pro dospělé.  

• Nepoužívejte na poraněné místa.  

• Před použitím se poraďte se svým lékařem.  

• Používejte pouze na suchý povrch těla a přes oblečení s mírným tlakem.  

• Na každou část těla používejte pouze po dobu 60 sekund.  

• Používejte pouze na měkké části těla, nepoužívejte na kosti nebo tvrdé části těla.  

• Masáž musí být bez bolesti a pohodlná.  

• Používejte masážní hlavici, která plní nejlépe daný účel.  

• Během použití mohou nastat modřiny, často kontrolujte ošetřovaná místa.  

• Masáž ukončete okamžitě pokud budete pociťovat bolest.  

• Držte prsty, vlasy a jiné části těla od zadní strany těla.  

• Nestrkejte žádné předměty do otvorů.  

• Vyvarujte se otřesům a nárazům pistole.  

• Před a po použití kontrolujte stav produktu.  

• Produkt neupravujte.  

• Nikdy nenechávejte přístroj v nabíječce nebo v provozu bez dozoru.  

• Není vhodné pro osoby citlivé na vibrace.  

• Není vhodné pro osoby se sníženou motorikou, mentálním nebo fyzickým onemocněním, nedostatkem zkušeností 

a znalostí. Tyto osoby smí zařízení používat pouze pod dohledem dospělé osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.  

• Není vhodné pro těhotné ženy. 



 

SPECIFIKACE 

1. Silný bezkartáčový motor.  

2. Dobíjecí lithium-ion baterie. Cca. 4 

hodiny provozu na jedno nabití. 

3. 6 úrovní rychlosti, bez kabelu. Lehké 

provedení.  

4. Vypínač pro zapnutí/vypnutí.  

5. 5. 4 nástavce. 

 

 

 

 

 

Frekvence vibrací: 

1. 30 Hz  

2. 40 Hz  

3. 50 Hz  

Hmotnost: 1,1 kg  

Dobíjení: 110 V / 120 V, 220 V / 230 V / 240 V 50/60 Hz. 5A-26VDC-1A 

 

DOBÍJENÍ 

• Před použitím nechte baterii nabíjet po dobu 6 hodin.  

• Pro dobíjení připojte nabíječku do nabíjecího portu a poté do zástrčky.  

• Používejte pouze originální nabíječku dodanou spolu s přístrojem. 

• LED kroužek na spodní straně přístroje ukáže stav baterie a úroveň nabití. 

• Při plném nabití přestane LED světlo blikat a zůstane svítit. 

• Nedoporučujeme zařízení používat až do úplného vybití baterie. 

• Průměrná doba provozu na jedno nabití závisí na intenzitě a druhu masáže. 

 

PROVOZ 

Připevněte baterii do základny a řádně zajistěte.  

Zapněte stiskem ON, vypněte stiskem OFF.  

Pro výměnu hlavice vypněte přístroj, zamáčkněte hlavici do přístroje a poté ji vytáhněte.  

 

ZÁRUKA 

Na tento produkt je záruka 24 měsíců. Na kapacitu baterie se záruka nevztahuje. 

 

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt): 

• Zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným 

zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose 

• Nesprávnou údržbou 

• Mechanickým poškozením 

• Opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové 

spoje, opotřebení brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolečka atd.) 

• Neodvratnou událostí, živelnou pohromou 

• Neodbornými zásahy 

• Nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, 

neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry 

 

 


