
NÁVOD NA POUŽITIE  
 
VIBRAČNÝ MASÁŽNY PRÍSTROJ 

Špecifikácia: 

• REŽIM: 6 stupňov rýchlosti masáže 
• Nabíjacie napätie: 7,4 V / 12 V 1 A 
• Maximálny výkon: ≤ 20 W 
• Hmotnosť: 1,3 kg 
• Čas nabíjania: 3 hodiny do plného nabitia prístroja 
• Čas prevádzky: 90-150 minút 
• Farba: čierna 

  

Obsah balenia: 

• 1x vibračný masážny prístroj 
• 4 x masážna hlavica 
• 1 x nabíjačka 
• 1 x návod na použitie 

 

     

 
 
Návod na použitie: 

1. Pre uvedenie prístroja do chodu stlačte a podržte tlačidlo 
zapnutia/vypnutia po dobu 3 sekúnd. 

2. Prednastavená rýchlosť je prvá v poradí, čo indikuje jedna 
zo šiestich kontroliek na zadnej strane prístroja. 

3. Pre zmenu rýchlosti opakovane stlačte tlačidlo. Počet 
rozsvietených svetiel zobrazuje rýchlosť. Ak svietia tri 
kontrolky, zvolili ste si rýchlosť č.3. Môžete si vybrať zo 6 
rýchlostných úrovní. 

4. Ak si želáte prístroj vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo 
zapnutia/vypnutia po dobu 3 sekúnd.  

5. Prístroj nabijete pripojením nabíjačky k nabíjaciemu 
rozhraniu, ako je zobrazené na obrázku nižšie. Počas 
nabíjania svieti kontrolka na červeno, ak je zariadenie plne 
nabité, kontrolka svieti na žlto. 

 

• 4 HLAVICE na masáž celého tela: 
Guľatá hlavica je určená na masáž väčších svalových 
skupín: chrbtové a sedacie svaly, hamstringy a stehná, 
ramenný pás. 



 

 
 

• Plochá hlavica je určená pre rovnaké svalové skupiny 
ako guľatá, avšak vďaka svojej pevnejšej štruktúre je 
vhodná pre ľudí, ktorí sú lepšie fyzicky zdatní, pretože 
rázové vlny sú vďaka tvaru a sile hlavice oveľa 
intenzívnejšie. 
 

 
 
 
 

• Dvojitá hlavica je vhodná pre masáž malých a stredne 
veľkých svalových skupín: oblasť krku, achilovka, 
členky, lýtkové svaly, oblasť ramien. 
 
 

 
 
 
 

• Špicatá hlavica je navrhnutá pre intenzívnu hĺbkovú 
masáž, keďže zameranie rázových vĺn je sústredené na 
malú plochu. 
                            

 
 
 



 
 

BESEDILO NA SLIKAH 

OKROGLA GLAVA GUĽATÁ HLAVICA 
PLOŠČATA GLAVA PLOCHÁ HLAVICA 
DVOJNA GLAVA DVOJITÁ HLAVICA 
KONIČASTA GLAVA ŠPICATÁ HLAVICA 
Snemljiva masažna glava Odnímateľná masážna hlavica 
Monitor Monitor 
Gumb za prižig Tlačidlo zapnutia/vypnutia 
Polnilni vmesnik Nabíjanie 
Protizdrsni ročaj Protišmyková rukoväť 
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