
Vibrační masážní pistole
(ID: 37384)

Příručka pro uživatele
Před použitím pečlivě prostudujte!

Nabíjení

1. Plně nabijte baterii (až 6 hodin) před prvním užitím.
2. Pro nabití, připojte konektor příslušného 24 V adaptéru do baterie a zapojte do zásuvky.
3. LED kontrolka na baterii blikáním indikuje stav nabíjení.
4. Na přiložené baterii LED světla blikáním zobrazují stav baterie a úroveň nabití.
5. Při plném dobití baterie LED indikátor přestane blikat a zůstane svítit.
6. Baterie může být dobíjena kdykoliv, bez ohledu na její stav dobití.
7. Nenechte baterii zcela vybít. Pokud se je stav baterie indikován červeným světlem, co nejdříve ji 
připojte k nabíječce.
8. Při plně nabité baterii je průměrná doba použití zařízení 2+ hodiny. Doba používání zařízení 
závisí na intenzitě používání.
9. Pokud je kapacita baterie na méně než 20%, rozsvítí se červené světlo na spodní části zařízení. 
Pokud je kapacita baterie menší než 10%, na displeji se zobrazí „E1“ signalizující, že je třeba baterii
znovu nabít.
10. Pokud je baterie nabitá, světlo na spodní části zařízení se namísto červené rozsvítí zeleně.

Zprovoznění zařízení

1. Vložte baterii do zařízení a ujistěte se, že je správně usazená a uzavřená na svém místě.
2. Zapněte zařízení pohybem tlačítka na dně baterie do ON pozice. Zařízení vypnete posunutím 
stejného tlačítka do pozice OFF.
3. Pokud máte aktivační tlačítko v pozici ON, stiskněte na displayi tlačítko „power“ pro 
zprovoznění do úrovně jedna, pro uvedení dále do úrovně dva, stiskněte tlačítko „plus“ a pro 
uvedení zařízení do úrovně tři, stiskněte příslušné tlačítko třikrát, atd. až do úrovně dvacet. 
Stisknutím aktivačního tlačítka „power“ ještě jednou vypnete zařízení a uvedete ho zpět do 
pohotovostního režimu. Modré LED světla signalizují úroveň aktivace zařízení.



4. Pokud je zařízení vypnuté, vyjměte masážní hlavici zařízení citlivým vytažením.
5. Masírujte potřebné části těla požadovanou rychlostí a intenzitou.
6. Pro vyjmutí baterie, stiskněte černé tlačítko nad rukojetí, zatáhněte rukojeť směrem dolů nebo 
sejměte kryt druhou rukou.

Údržba, čištění a uložení

1. Pro čištění zařízení použijte vlhkou utěrku a osušte jemnou tkaninou.
2. Pokud zařízení nepoužíváte nebo s ním cestujete, vyjměte baterii ze zařízení a  uchovávejte ji v 
originální krabici.

Technický popis

Masážní pistole pro uvolňování tělního svalstva a fascie je přenosné vibrační zařízení s dobíjecí 
baterií a široce variabilním nastavením pro masáž. Masážní pistole efektivně redukuje bolest 
zapříčiněnou kumulací mléčných kyselin po intenzivním fyzickém tréninku, ale i uvolňuje ztuhlé 
svalstvo způsobené u lidí se sedavým zaměstnáním nebo u dlouhodobě ležících.

Model Popisný 
název

Rozsah el. 
napětí

Rozsah 
kmitočtu

Životnost 
baterie

Nabíječka Baterie Rozsah 
kmitu

MG-001 Masážní 
pistole

DC 12V    
DC24

20-58Hz 12V-2H 
24V-4H

16.8V1A 
25.2V1A

4baterie 
6Batterie

10MM

 

1. Zapněte tlačítkem POWER na spodní části zařízení.
2. Pro aktivaci zařízení stiskněte aktivační tlačítko.
3. Pro nastavení rychlosti kmitu stiskněte buď tlačítko se symbolem + nebo – podle preference.
4. Pokud je kapacita baterie méně než 20%, rozsvítí se červené světlo na spodní části zařízení. 
Pokud je kapacita baterie menší než 10%, na displeji se zobrazí „E1“ signalizující že je třeba baterii 
znovu nabít.
5. Pokud je baterie nabitá, světlo na spodní části zařízení se namísto červené rozsvítí zeleně.

Masážní hlavice – uživatelská příručka

1. Kulovitý tvar 
Kulovitý design masážní hlavice je vhodný pro uvolnění svalů před i po cvičení, vytváří
kompromis mezi bodovou stimulací postiženého svalu i jemným uvolňováním okolní svalové
tkáně. Tento typ hlavice umožňuje jak silněji přitlačit na postižené místo, tak jemně stimulovat
jeho okolní body. Kulovitý tvar masážní hlavice je vhodný pro uvolnění a relaxaci pasu, břicha a
hýždí.

2. Tvar houby
Menší a kratší design ve tvaru hříbku, který však není vůbec cejtit, má mírně zaoblenou masážní
hlavici a je uzpůsobený ke tvarování a modelování postavy, je také uzpůsobený pro stimulaci
vnitřních svalů břicha a hrudníku.



3. U - tvar
Postižený sval může být stimulován i nepřímo ve vedlejších bodech. Masážní hlavice ve tvaru
písmene „U“ umožňuje tlačení bezprostředně přiléhavých svalů postiženého místa. Rozpětí U-
tvaru může obejmout páteř, žebra, krční obratle i pro ramena. Nepřímá masáž citlivého místa
nezpůsobuje bolest.

4. Kónický tvar
Jednoduchý, kuželovitý tvar umožňuje přímo působit na hlubší tělní svalstvo. Vhodný pro
stimulaci klenby chodidel, dlaní, zápěstí, zad a dalších hlubších částí těla.

Podmínky užívání

Upozornění
1. Nikdy neponořujte zařízení do vody, nevystavujte ho zdrojům tepla ani vody a jiným kapalinám. 
Udržujte ventilační průduchy zařízení čisté, nevystavujte je prachu a dalším drobným nečistotám.
2. Neodstraňujte šroubky ze zařízení, ani zařízení nerozebírejte.
3. Nepoužívejte zařízení více než 60 minut bez přestávky. Nechte zařízení alespoň 30 minut 
vypnuté před každým dalším použitím.
4. Vytáhněte nabíječku z baterie zařízení po skončení každého nabíjení a před a po každém užívání.
5. Zařízení je určené pouze pro dospělé osoby. Pokud jste zranění, nepoužívejte ho a konzultujte 
jeho použití se svým lékařem.

Bezpečnostní řád
Pozor! Pro předejití rizika úderu elektrickým proudem, vzniku požáru a zranění, musí být toto 
zařízení používáno v souladu s následujícími pravidly.
1. Zařízení je určené pouze pro dospělé osoby.
2. Používejte zařízení pouze na suchém a čistém povrchu těla nejlépe přes oděv nebo jemnou 
tkaninu. Lehce s citem přitlačte k určité části těla a postupně pohybujte, nemasírujte jedno místo 
více než 60 sekund.
3. Používejte zařízení na masáž měkkých částí těla podle potřeby bez nepříjemného pocitu a bolesti.
Nepoužívejte na masáž hlavy a dalších tvrdších částí těla, kde se bezprostředně pod kůží nalézá 
kost.
4. Používejte pouze ty nástavce, které jsou určené pro dosažení kýženého účinku.
5. K pohmoždění svalu může dojít bez ohledu na Vaší pozornost během používání a nastavení 
zařízení. Kontrolujte masírovaná místa často a při první známce bolesti nebo nepříjemného pocitu 
ihned přestaňte s masáží.
6. Prsty, vlasy nebo další části těla držte mimo kontakt se zadní stranou nástavce, může dojít k 
nežádoucímu sevření, štípnutí.
7. Neumisťujte žádné předměty do ventilačních průduchů zařízení.
8. Neponořujte do vody nebo nedovolte, aby se voda dostala do zařízení.
9. Nepouštějte zařízení na zem, ani s ním nešetrně nezacházejte.
10. Dobíjejte zařízení pouze s originální nabíječkou 26VDC, která je součástí balení.
11. Pečlivě zkontrolujte zařízení a baterii před každým používáním.
12. Neupravujte ani nevylepšujte zařízení jakýmkoliv způsobem.
13. Nikdy nenechávejte zapnuté nebo dobíjené zařízení bez dozoru.



Nepoužívejte zařízení bez souhlasu Vašeho lékaře pokud jste:
gravidní, diabetik s komplikacemi jako je neuropatie, čerstvě po operaci, epileptik  trpící 
migrénami, prošli výměnou kloubu, ne zcela svéprávná osoba nebo mladší 18 let a nejste v 
přítomnosti kompetentního dozoru nebo máte poškozenou sítnici, kardiostimulátor, kýlu, 
spondylolýzu, umělý kloub nebo kovové náhrady jakékoliv části skeletu. 
Zmíněné diagnózy nevylučují zcela možnost používání tohoto vibračního zařízení, ale upozorňují 
na nutnost konzultace s kompetentním lékařem před jeho použitím.
Výzkum účinků vibračních zařízení a cvičení s nimi na konkrétní poruchy zdraví stále probíhá. Ten 
pravděpodobně vede ke zkrácení výše uvedeného seznamu dispozicí, za kterých není vhodné toto 
zařízení používat. Praktická zkušenost ukazuje použití vibračních pomůcek do léčby a rehabilitace 
jako vhodný prostředek v léčbě mnoha případů. Použití vibračních zařízení však musí být vždy v 
souladu se seznámením konkrétního případu s lékařem nebo fyzioterapeutem.

Záruční podmínky

Pokud se zařízení během jednoho roku od jeho pořízení selže v důsledku zpracování nebo použitého
materiálu, pak bude následná oprava nebo výměna nezbytných komponentů hrazena dodavatelem.
Tato podmínka neplatí pokud:
1.  Poškození je zapříčiněné nehodou, zneužitím, nesprávným používáním nebo použitím přístroje 
jinak než je uvedeno v jeho návodu na použití.
2. Zařízení je podrobeno neautorizované opravě.
3. Poškození přesahuje celkovou hodnotu zařízení.
4. Poškození zařízení je důsledkem nesprávného přechovávání nebo v důsledku takových 
podmínek, které jsou v rozporu s řádnou údržbou a přechováváním zařízení v prostorách klienta.
5. Klient nedokáže dostatečně prokázat datum pořízení zařízení.

Odpovědnost za škodu na zboží se může lišit v závislosti na konkrétních zákonech konkrétní země. 
Pokud je některé z výše uvedených pravidel v rozporu se zákony země, ve které je zařízení 
prodávané, pak toto pravidlo platí tak, jak je uvedeno v příslušném zákoně.
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