
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE  
 
DISPOZITIV DE MASAJ CU VIBRAȚII 

Specificații: 

• PROGRAM: 6 niveluri de viteză de masaj 
• Tensiune de încărcare: 7,4 V/12 V 1 A 
• Putere maximă: ≤ 20 W 
• Greutate: 1,3 kg 
• Timp de încărcare: Încărcare completă în 3 ore 
• Timp de utilizare: 90-150 de minute 
• Culoare: negru 

  

Pachetul conține: 

• 1 x aparat de masaj cu vibrații 
• 4 x capăt de masaj 
• 1 x încărcător 
• 1 x manual de utilizare 

 

     

Instrucțiuni de utilizare: 

1. Apasă butonul de pornire / oprire și ține-l apăsat timp de 3 
secunde pentru ca dispozitivul să pornească. 

2. Viteza implicită (primul nivel) este vizibilă atunci când una dintre 
cele șase lumini de pe spatele dispozitivului este aprinsă. 

3. Pentru a modifica viteza, apasă din nou butonul de 
pornire/oprire. Numărul de lumini aprinse indică nivelul vitezei 
selectate. Dacă sunt aprinse 3 lumini, înseamnă că ai selectat a 
treia viteză. Poți alege între 6 niveluri de viteză. 

4. Pentru a porni dispozitivul, apasă butonul de pornire / oprire și 
ține-l apăsat timp de 3 secunde.  

5. Încarcă dispozitivul conectând încărcătorul la interfața de 
încărcare, așa cum apare în imaginea de mai jos. În timpul 
încărcării, indicatorul se aprinde în roșu, iar când dispozitivul 
este încărcat, se aprinde o lumină galbenă. 

 

https://bellestore.si/vibracijska-masazna-naprava/


• 4 CAPETE pentru masarea întregului corp: 

Capătul rotund este destinat masării unor grupe 

musculare mai mari: mușchii spatelui și ai posteriorului, 

ai tendoanelor și coapselor, și mușchii de la centura 

umărului. 

 

 

 

• Capătul plat este destinat acelorași grupe musculare 
precum cel rotund, cu excepția faptului că datorită 
structurii sale mai rigide, acesta e potrivit pentru 
persoanele care sunt într-o formă fizică mai bună, 
deoarece undele de șoc sunt mult mai intense datorită 
formei și rezistenței capătului. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

• Capătul dublu este destinat grupelor musculare mici și 
mijlocii: zona gâtului, tendonul lui Ahile, gleznele, 
mușchii gambei, zona umerilor. 
 
 

 
 

 

• Capătul conic este conceput pentru un masaj intens 
adânc, deoarece focalizarea undelor de șoc este 
concentrată pe o zonă mică. 
                            

 
 
 


