
Vibrációs Masszázspisztoly
Magyar Nyelvű Használati Útmutató

§ Legal Disclaimer: “Ezen használati útmutató a Kramonline Marketing Kft. szellemi tulajdona.
Használatra jogosult a Kramonline Marketing Kft. alá tartozó online webáruházak, az online webáruház
vásárlói és a Kramonline Marketing Kft-vel szerződéses kapcsolatban álló vállalatok vagy olyan
vállalatok, amelyeknek Kramonline Marketing Kft. külön írásos engedélyt ad. Jelen dokumentum
bármilyen jellegű jogtalan felhasználása jogi következményeket vonhat maga után!”

Köszönjük, hogy termékünket választotta! Reméljük, hogy sok örömet lel
használata során. Ha bármilyen kérdése felmerül a termék használatával

kapcsolatban keressen minket bizalommal.



Jelen dokumentum a Kramonline Marketing Kft. tulajdona!

1. A Vibrációs Masszázspisztoly csomag tartalma

● 1 x Masszírozó pisztoly
● 1 x USB töltőkábel
● 1 x Villafej
● 1 x golyós fej
● 1 x gömbfej
● 1 x lapos fej

2. Termékjellemzők

Tápellátás: USB
Bemeneti feszültség: 5 V
Kimeneti feszültség: 8,4 V
Kimeneti teljesítmény: 16,8 WH
Akkumulátor: Újratölthető Li-ion cella

6 különböző szintbeállítás, hogy mindenki megtalálja a magának tökéletes módot:
➔ 1. szint - 2200 fordulat/ perc
➔ 2. szint - 2400 fordulat/ perc
➔ 3. szint - 2600 fordulat/ perc
➔ 4. szint - 2800 fordulat/ perc
➔ 5. szint - 3000 fordulat/ perc

3. Vibrációs Masszázspisztoly felépítése
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4. Masszázsfejek telepítése

A masszázsfejek cseréje előtt a gépet ki kell kapcsolni. Bekapcsolt állapotban tilos a
fejek cseréje. A lenti ábrán láthatók alapján a masszásfejeket egy könnyed
mozdulattal kihúzzuk a pisztolyból. Ezután a behelyezni kívánt masszázsfejet
megfogjuk, betoljuk a pisztolyba és teljesen belenyomjuk nagyon kis erőkifejtéssel.

5. A Vibrációs Masszászpisztoly töltése

1. Az első használat előtt töltse fel teljesen 5 órán keresztül.
2. A készüléken lévő LED világít vagy villog (gyártási évtől függ) ezzel jelzi a töltést.
3. Ne használja töltés közben.
4. Az akkumulátor bármikor és bármilyen szinten tölthető.
5. A készülék átlagos üzemideje 1-2 óra, a sebességtől és a használat közben
alkalmazott nyomástól függően.

6. A Vibrációs Masszázspisztoly további technikai adatai

● Masszázsfejek száma: 4 darab
● Fokozatok száma: 6
● Töltési idő: kb. 5 óra
● Szín: Fekete-fehér kombináció
● Méretek: 22*17.5*6.8cm
● Használati idő: kb. 1-1.5 óra
● Akkumulátor kapacitás: 1200MAH
● Töltés: Mellékelt kábellel
● Termék feszültsége: 100-240V, 50/60Hz
● Adapterfeszültsége: 8.4V 0.6A
● Motor erősség: 7.4W
● Motor gyorsaság: 3000 / perc

7. Vibrációs Masszázspisztoly használata
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Villás fej (balról az első kép)
Leginkább a gerinc melletti izmok masszírozására alkalmas.

Lapos fej (balról a második)
Nyak, achilles és és hátizmok masszírozása

Gömbfej (balról a harmadik)
Kar, hát, combizmok masszírozása

Hegyes, golyófej (balról a negyedik)
Talp, egyéb nehezen elérhető izmok
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Termékre vonatkozó veszélyek, figyelmeztetések

1. Csak felnőttek használhatják. Ha sérülései vannak, ne használja a készüléket.
Kérjük, konzultáljon orvosával a készülék használata előtt.
2. Ne masszírozzon egy területet 1 percnél tovább. Masszírozás előtt ajánlott száraz
ruhát viselni, vagy száraz törölközőt felvinni a bőrre, a masszírozót lassan és
finoman meg kell nyomni, mozgatni.
3. A FÁJDALOM vagy kellemetlenség elkerülése miatt csak a lágy részeit lehet
nagyfrekvenciás szinten használni. A fejet vagy vázrészeket NEM szabad nagy
sebességen használni.
4. Válassza ki a megfelelő masszázsfejet a masszírozni kívánt testrésznek
megfelelően.
5. Ugyanazon a zónán való hosszú ideig történő masszírozás kopást okozhat.
Hagyja abba azonnal az alkalmazást, ha bármilyen fájdalom vagy kényelmetlenség
érzése támad.
6. NE merítse az eszközt vízbe, és kerülje a víz behatolását a készülékbe.
7. Ne ejtse le és ne használja hibásan a készüléket.
8. Használat előtt gondosan ellenőrizze a készüléket és az akkumulátort.
9. Ne végezzen semmilyen módosítást az eszközön. Ne távolítsa el a csavarokat, és
ne próbálja szétszerelni a készüléket.
10. Kérjük, egy órán át tartó folyamatos működés után kapcsolja ki a készüléket,
és fél óránát pihentesse.
11. Ne használja ezt a készüléket sérült testrészeken az orvos engedélye nélkül.

Amennyiben valamilyen betegsége, gerincsérve, porckorongsérve vagy bármilyen
egyéb problémája van a használat előtt mindenképpen konzultáljon
kezelőorvosával.

A Vibrációs Masszázspisztoly nem orvosi eszköz és nem helyettesíthető vele a
testmozgás és az egészséges életmód. A használatért és az abból eredő
problémákért a termék forgalmazója nem vállal felelősséget.

A használati útmutató kinyomtatása előtt kérjük gondoljon a környezetre.
Ha online is van lehetősége elolvasni, akkor kérjük, hogy fontolja meg a
nyomtatás szükségességét. Védjük együtt környezetünket!
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