
PROBOX
Masszírozó pisztoly 4 különböző masszázsfejjel

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Köszönjük, hogy termékünket választotta.

Könnyű és hordozható masszírozó. Egyszerű használat, kiváló eredmény!

A CSOMAG TARTALMA:

1 x Masszírozó pisztoly (1)

1 x USB töltőkábel (2)

1 x Villafej (a gerinchez) (3)

1 x golyós fej (ízületekhez) (4)

1 x gömbfej (nagy izomcsoportokhoz) (5)

1 x lapos fej (az egész test számára) (6) 

1 x használati útmutató



TERMÉKADATOK

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

6 szintbeállítás: 
∑ 1. szint - 2200 fordulat/ perc (élmény mód)
∑ 2. szint - 2400 fordulat/ perc (izom aktiválási mód)
∑ 3. szint - 2600 fordulat/ perc ( a fascia relaxálása mód)
∑ 4. szint - 2800 fordulat/ perc (tejsav bomlási mód)
∑ 5. szint - 3000 fordulat/ perc (mélységi masszázs mód)
∑ 6. szint - 3200 fordulat/ perc (professzionális mód)

AZ ALKATRÉSZEK LEÍRÁSAI

1 cserélhető masszázsfej
2 hűtő levegő kimenet
3 kapcsoló, sebességváltó gomb
4 töltési interfész
5 gumi markolat 

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. Az esetleges sérülések elkerülése érdekében tartsa távol az ujjait vagy bármely testrészét

az expanziós rúdtól és a hőkibocsátó nyílástól. 
7. Ne tegyen semmilyen tárgyat a hőkibocsátó nyílásba. 
8. NE merítse az eszközt vízbe, és kerülje a víz behatolását a készülékbe a hőkibocsátó 

nyíláson keresztül.
9. Ne ejtse le és ne használja hibásan a készüléket. 
10. Használat előtt gondosan ellenőrizze a készüléket és az akkumulátort. 
11. Ne végezzen semmilyen módosítást az eszközön. Ne távolítsa el a csavarokat, és ne 

próbálja szétszerelni a készüléket.
12. Kérjük, egy órán át tartó folyamatos működés után kapcsolja ki a készüléket, és fél órán 

át pihentesse, mielőtt újrafelhasználná.
13. Ne használja ezt a készüléket sérült testrészeken az orvos engedélye nélkül. 

HOZZÁCSATOLT CSERÉLHETŐ MASSZÁZSFEJ HASZNÁLATA

4 különböző feje van, amelyek könnyen cserélhetők a masszírozandó területtől függően, és így 
sokkal több lehetőséget kínál, mint egy normál masszírozó henger.

Teljes test izmainak:
Olyan izmok masszírozására 
alkalmas, mint a kar hát, a fenék, a 
comb, a lábikra stb.

A test ízületeihez:
Alkalmas a mély szöveti idegekhez, 
ízületekhez, talpakhoz stb.

Gerincmasszázshoz:
Alkalmas relaxálásra és az egész 
test alakítására.

Teljes testhez:
Alkalmas a nyak és a gerinc, az 
Achilles-ín masszírozására.



MASSZÁZSFEJ TELEPÍTÉSI TIPPEK

Kapcsolja ki a gépet, helyezze el a masszázsfejet
Csatolja a géphez (az 1. ábrán kék) a masszázsfejet

A masszírozó pisztolyt (1. ábra piros), lassan nyomja be, teljesen (2. ábra).

AZ ESZKÖZ TÖLTÉSE

1. Az első használat előtt töltse fel teljesen három órán keresztül. 
2. Csak a fali aljzathoz csatlakoztatva töltse. Ne töltse számítógéppel vagy hasonló 

eszközzel. 
3. A készüléken lévő LED-ek villognak, jelezve, hogy az akkumulátor töltődik. Amikor az 

összes LED-lámpa villogása megszűnik és világít, az azt jelzi, hogy az akkumulátor teljesen 
fel van töltve. 

4. Ne használja töltés közben. 
5. Az akkumulátor bármikor és bármilyen szinten tölthető. Az akkumulátort nem ajánlott a 

piros LED-szintig használni.
6. A készülék átlagos üzemideje 2 óra, a sebességtől és a használat közben alkalmazott 

nyomástól függően.  

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

Ne használja folyamatosan egy óránál tovább. Kérjük, állítsa le a készüléket 30 percre, és 
használja újra.

Csak a test száraz, tiszta bőrfelületén használható, ruhán keresztül nem használható. 

1. Teljesen feltöltve. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be / ki gombot.
2. Nyomja meg és mozgassa finoman a bőrön. Az egyes részek masszírozásának időtartama 

körülbelül 60 másodperc.
3. Ezt a készüléket csak a test lágy szövetein használja, fájdalom és kellemetlenség okozása 

nélkül. Ne használja a fejen vagy a test bármely kemény vagy csontozott részén. 
4. A szint megváltoztatásához tartsa lenyomva a be / ki gombot. Minden egyes megnyomás 

eggyel megnöveli a szintet. A Be / Ki gomb első megnyomásával a készülék az 1. szinten 
kezd masszírozni. 

5. A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva a be / ki gombot. Miután minden szinten 
átment; az eszköz kikapcsol. 

1. ábra 2. ábra



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

∑ Ne merítse vízbe vagy más folyadékba. Tartsa távol folyadékoktól és hőforrásoktól. 
Tartsa a motor szellőzőnyílásait por- és szennyeződésmentesen. 

∑ Ne távolítsa el a csavarokat.
∑ Törölje le a készülék felületét enyhén nedves törülközővel, majd puha ruhával szárítsa 

meg tárolás céljából, vagy utazás közben tegye a mellékelt dobozba.

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások
Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-n belül nem szabad más háztartási 
hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék felügyelet nélküli ártalmatlanítása 
következtében a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros 
hatások megelőzése érdekében; gondoskodjon a felelősségteljes újrahasznosításról az 

anyagi erőforrások fenntartható újrahasználatának támogatása érdekében. Az eszköz kidobásakor 
keresse fel az erre szolgáló gyűjtőhelyeket vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a 
terméket vásárolta. Az eladó biztosíthatja a termék biztonságos újrahasznosítását

A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek 
követelményeinek.


