
PROBOX
Πιστόλι μασάζ με 4 διαφορετικές κεφαλές

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας.

Ελαφριά, φορητή συσκευή μασάζ που είναι εύκολη στη χρήση και προσφέρει εξαιρετικά 
αποτελέσματα!

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

1 x πιστόλι μασάζ (1)

1 x καλώδιο φόρτισης USB (2)

1 x Κεφαλή πιρούνι (για τη σπονδυλική στήλη) (3)

1 x Κεφαλή σφαίρα (για αρθρώσεις) (4)

1 x κεφαλή μπάλα (για μεγάλες ομάδες μυών) (5)

1 x Επίπεδη κεφαλή (για ολόκληρο το σώμα) (6) 

1 x εγχειρίδιο χρήστη



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: USB
Τάση εισόδου: 5 V
Τάση εξόδου: 8,4 V
Ισχύς εξόδου: 16,8 Wh
Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου

Προσαρμογή 6 επιπέδων: 
∑ Επίπεδο 1 - 2200 σ.α.λ. (λειτουργία εμπειρίας)
∑ Επίπεδο 2 - 2400 σ.α.λ. (λειτουργία αφύπνισης μυών)
∑ Επίπεδο 3 - 2600 σ.α.λ. (λειτουργία χαλάρωσης φάσιας)
∑ Επίπεδο 4 - 2800 σ.α.λ. (λειτουργία αποσύνθεσης γαλακτικού 

οξέος)
∑ Επίπεδο 5 - 3000 σ.α.λ. (λειτουργία μασάζ βάθους)
∑ Επίπεδο 6 - 3200 σ.α.λ. (επαγγελματική λειτουργία)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

1 αντικαταστάσιμη κεφαλή 
μασάζ
2 έξοδος αέρα ψύξης
3 διακόπτης, κουμπί επιπέδων
4 διεπαφή φόρτισης
5 λαβή από καουτσούκ 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1. Μόνο οι ενήλικες επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή. Εάν έχετε τραυματισμούς, μη 
χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη 
συσκευή. 

2. Μην κάνετε μασάζ σε μια περιοχή για περισσότερο από 1 λεπτό. Συνιστάται να φοράτε 
στεγνά ρούχα ή να εφαρμόζετε στεγνές πετσέτες στο δέρμα πριν κάνετε μασάζ, το μασάζ 
γίνεται ενώ πιέζετε και μετακινείτε αργά και απαλά τη συσκευή. 

3. Με την προϋπόθεση ότι δεν νιώθετε πόνο ή δυσφορίας, μόνο τα μέρη μαλακού ιστού 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο επίπεδο υψηλής συχνότητας. ΔΕΝ επιτρέπεται η χρήση 
στο κεφάλι ή σε οστά σε υψηλή ταχύτητα. 



4. Επιλέξτε την κατάλληλη κεφαλή μασάζ ανάλογα με το μέρος του σώματος που θέλετε να 
κάνετε μασάζ.

5. Το μασάζ στην ίδια θέση για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει τριβή. 
Σταματήστε να χρησιμοποιείτε αμέσως εάν υπάρχει κάποιο αίσθημα πόνου ή δυσφορίας. 

6. Κρατήστε τα δάχτυλά σας ή τα μαλλιά μακριά από τη ράβδο διαστολής και την οπή 
εκπομπής θερμότητας για να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό. 

7. Μη βάζετε τίποτα στην οπή εκπομπής θερμότητας. 
8. ΜΗ βυθίζετε τη συσκευή σε νερό και αποφύγετε την εισχώρηση νερού στη συσκευή μέσω 

της οπής εκπομπής θερμότητας.
9. Μην απορρίπτετε ή χρησιμοποιείτε λάθος τη συσκευή. 
10. Ελέγξτε προσεκτικά τη συσκευή και την μπαταρία πριν από τη χρήση. 
11. Μην κάνετε καμία τροποποίηση στη συσκευή. Μην αφαιρείτε τις βίδες και μην προσπαθείτε 

να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή.
12. Απενεργοποιήστε τη συσκευή μετά από συνεχή λειτουργία για μία ώρα και αφήστε τη για 

μισή ώρα πριν την επαναχρησιμοποίηση.
13. Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή σε τραυματισμένα μέρη του σώματος χωρίς άδεια 

γιατρού. 

ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΑΣΑΖ

Διαθέτει 4 διαφορετικές κεφαλές που μπορούν εύκολα να εναλλάσσονται ανάλογα με την 
περιοχή που θα κάνετε μασάζ και έτσι προσφέρει πολλές περισσότερες επιλογές από έναν 
κανονικό κύλινδρο μασάζ.

Για μυς
Κατάλληλο για μασάζ μυών σε 
πλάτη, γλουτούς, μηρούς, γάμπες 
κτλ.

Για αρθρώσεις
Κατάλληλο για μασάζ στα πέλματα 
των αρθρώσεων των βαριών ιστών, 
κτλ.

Για μασάζ σπονδυλικής στήλης
Κατάλληλο για χαλάρωση και 
διαμόρφωση ολόκληρου του 
σώματος.

Για ολόκληρο το σώμα
Κατάλληλο για μασάζ από τον 
αυχένα και τη σπονδυλική στήλη, 
μέχρι αχίλλειο τένοντα.



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΑΣΑΖ

Απενεργοποιήστε το μηχάνημα, ευθυγραμμίστε την κεφαλή μασάζ
Κυρτό μπλοκ (μπλε στην εικόνα 1) με το μασάζ

Αυλάκι όπλου (κόκκινο στην εικόνα 1), εισάγετε αργά, πλήρες (εικόνα 2).

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε τη συσκευή πλήρως για τρεις ώρες. 
2. Φορτίστε τη συσκευή μόνο στην πρίζα. Μην τη φορτίζετε σε υπολογιστή ή παρόμοια 

συσκευή. 
3. Οι λυχνίες LED στη συσκευή αναβοσβήνουν, υποδηλώνοντας ότι η μπαταρία φορτίζεται. 

Όταν όλες οι λυχνίες LED σταματήσουν να αναβοσβήνουν και είναι αναμμένες, αυτό 
δείχνει ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. 

4. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη φόρτιση. 
5. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί ανά πάσα στιγμή και σε οποιοδήποτε επίπεδο. Δεν 

συνιστάται η χρήση της μπαταρίας στο κόκκινο επίπεδο LED.
6. Ο μέσος χρόνος λειτουργίας της συσκευής είναι 2 ώρες, ανάλογα με την ταχύτητα και 

την πίεση που ασκείται κατά τη χρήση.  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Μην τη χρησιμοποιείτε συνεχώς για περισσότερο από μία ώρα. Σταματήστε τη συσκευή και 
χρησιμοποιήστε την ξανά μετά από 30 λεπτά.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες του σώματος και δεν μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί με ρούχα. 

1. Όταν είναι πλήρως φορτισμένο. Πατήστε το κουμπί on/off για να ενεργοποιήσετε τη 
συσκευή.

2. Πιέστε και μετακινήστε τη συσκευή απαλά στο δέρμα. Η διάρκεια μασάζ σε κάθε σημείο 
πρέπει να είναι περίπου 60 δευτερόλεπτα.

3. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συσκευή μόνο σε μαλακούς ιστούς του σώματος χωρίς να 
προκαλέσετε πόνο ή δυσφορία. Μη τη χρησιμοποιείτε στο κεφάλι ή σε οποιοδήποτε σκληρό 
ή αποστεωμένο μέρος του σώματος. 

4. Για να αλλάξετε το επίπεδο, πατήστε ξανά το κουμπί on/off. Κάθε πάτημα αυξάνει το 
επίπεδο. Με ένα πρώτο πάτημα στο κουμπί On/off, η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί στο 
επίπεδο 1. 

5. Για να κλείσετε τη συσκευή, συνεχίστε να πατάτε το κουμπί on/off. Μόλις περάσετε όλα τα 
επίπεδα, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί. 

Εικόνα 1 Εικόνα 2



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

∑ Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Κρατήστε τη μακριά από υγρά και πηγές 
θερμότητας. Διατηρείτε τις οπές εξαερισμού του κινητήρα χωρίς σκόνη και βρομιά. 

∑ Μην αφαιρείτε τις βίδες.
∑ Σκουπίστε την επιφάνεια της συσκευής με μια ελαφρώς υγρή πετσέτα και μετά 

στεγνώστε την με μαλακό πανί. Για αποθήκευση όταν ταξιδεύετε βάλτε την στο 
παρεχόμενο κουτί.

Οδηγίες ανακύκλωσης και απόρριψης
Η συγκεκριμένη σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με 
άλλα οικιακά απόβλητα και ισχύει για όλες τις χώρες της ΕΕ. Για την αποφυγή πιθανής 
βλάβης στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση 
αποβλήτων, ανακυκλώστε το προϊόν με υπευθυνότητα προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένο προϊόν 
σας, χρησιμοποιήστε τις διαδικασίες επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το σημείο 
πώλησης από όπου το αγοράσατε. Οι εξουσιοδοτημένοι πωλητές μπορούν να συλλέξουν το 
προϊόν και να το ανακυκλώσουν με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.

Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των 
σχετικών κοινοτικών οδηγιών.


