
PROBOX
Pistolet do masażu z 4 wymiennymi głowicami

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Dziękujemy za zakup naszego produktu.

Lekkie, łatwe w użyciu, przenośne urządzenie do masażu zapewnia świetne rezultaty!

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

1 x pistolet do masażu (1)

1 x kabel USB do ładowania (2)

1 x głowica widełkowa (do masowania kręgosłupa) (3)

1 x głowica w kształcie pocisku (do masowania stawów) 
(4)

1 x głowica kulowa (do masowania grup mięśni) (5)

1 x głowica płaska (do masowania całego ciała) (6) 

1 x instrukcja obsługi



SPECYFIKACJE

Zasilanie: USB
Napięcie wejściowe: 5 V
Napięcie wyjściowe: 8,4 V
Moc wyjściowa: 16,8 WH
Zasilanie: Akumulator litowo-jonowy

6 poziomów regulacji: 
∑ Poziom 1 – 2200 obr./min (tryb doświadczalny)
∑ Poziom 2 – 2400 obr./min (tryb budzenia mięśni)
∑ Poziom 3 – 2600 obr./min (tryb relaksacji powięzi)
∑ Poziom 4 – 2800 obr./min (tryb rozkładu kwasu 

mlekowego)
∑ Poziom 5 – 3000 obr./min (tryb masażu głębokiego)
∑ Poziom 6 – 3200 obr./min (tryb profesjonalny)

OPISY CZĘŚCI

1 wymienna głowica masująca
2 wylot powietrza chłodzącego
3 przełącznik, przycisk trybów
4 interfejs ładowania
5 gumowy uchwyt 

OSTRZEŻENIA

1. Masażera mogą używać tylko osoby dorosłe. Urządzenia nie należy stosować na 
uszkodzone miejsca. Przed użyciem urządzenia należy skonsultować się z lekarzem. 

2. Nie należy masować danego miejsca przez dłużej niż 1 minutę. Zaleca się noszenie suchej 
odzieży lub osuszenie skóry ręcznikiem przed masowaniem, masażer należy dociskać i 
przesuwać powoli i delikatnie. 

3. Należy zaprzestać używania urządzenia natychmiast, jeśli pojawi się BÓL lub dyskomfort 
podczas masażu tkanek miękkich. NIE należy masować głowy ani kości przy wysokich 
częstotliwościach. 



4. Należy wybrać odpowiednią głowicę masującą w zależności od części ciała, którą ma 
zostać masowana.

5. Masowanie tego samego miejsca przez długi czas może powodować otarcia. Należy 
ZAPRZESTAĆ używania urządzenia natychmiast, jeśli wystąpi ból lub dyskomfort. 

6. Palce oraz włosy powinny znajdować się z dala od pracującego urządzenia i otworu 
odprowadzającego ciepło, w celu uniknięcia potencjalnych obrażeń. 

7. Nie dopuścić do zablokowania otworu odprowadzającego ciepło. 
8. Nie zanurzać urządzenia w wodzie i nie dopuścić do przedostawania się wody do 

urządzenia przez otwór odprowadzający ciepło.
9. Nie wyrzucać ani nie używać urządzenia w niewłaściwy sposób. 
10. Przed użyciem dokładnie sprawdzić urządzenie oraz stan baterii. 
11. Nie wprowadzać żadnych modyfikacji w urządzeniu. Nie wykręcać śrub ani nie 

rozmontowywać urządzenia.
12. Po nieprzerwanej pracy przez godzinę należy odłączyć urządzenie i odczekać pół godziny 

przed ponownym użyciem.
13. Nie używać urządzenia na poranionych częściach ciała bez zgody lekarza. 

KORZYSTANIE Z WYMIENNEYCH GŁOWIC MASUJĄCYCH

Do urządzenia są dołączone 4 wymienne głowice, które można łatwo wymieniać w zależności od 
masowanego obszaru, dzięki temu urządzenie jest znacznie efektywniejsze niż zwykły wałek do 
masażu.

Do masażu mięśni całego ciała:
Nadaje się do masażu mięśni 
pleców, pośladów, ud, łydek itp.

Do masażu mięśni stawów:
Nadaje się do masowania głębokich 
tkanek, nerwów, stawów itp.

Do masażu kręgosłupa:
Odpowiedni do modelowania 
całego ciała i relaksowania mięśni.

Do całego ciała:
Nadaje się do masażu szyi i 
kręgosłupa oraz ścięgna Achillesa.



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTOWANIA GŁOWICY DO 
MASAŻU

Wyłączyć urządzenie, zamontować głowicę masującą
Docisnąć głowicę rowkiem (niebieski na ilustr. 1) do masażera

Rowek pistoletu (dopasowanie oznaczono na czerwono na ilustr. 1) wsunąć powoli do końca 
(ilustr. 2).

ŁADOWANIE URZĄDZENIA

1. Przed pierwszym użyciem ładować do pełna przez trzy godziny. 
2. Ładować jedynie z gniazdka ściennego. Nie ładować masażera za pomocą komputera lub 

podobnego urządzenia. 
3. Diody LED urządzenia zaczną migać, wskazując, że bateria się ładuje. Bateria będzie w 

pełni naładowana, gdy diody LED przestaną migać i wszystkie się zapalą. 
4. Nie używać urządzenia w trakcie ładowania. 
5. Akumulator można podładować w dowolnym czasie i do dowolnego poziomu. Nie zaleca 

się wyczerpywania baterii do poziomu oznaczonego przez czerwoną diodę LED.
6. Średni czas pracy urządzenia to 2 godziny, w zależności od obrotów i intensywności 

użytkowania.  

SPOSÓB UŻYCIA:

Nie należy używać urządzenia nieprzerwanie dłużej niż przez godzinę. Po godzinie należy 
wyłączyć urządzenie na 30 minut przed ponownym użyciem.

Stosować tylko bezpośrednio na suchej, czystej skórze, nie stosować przez ubrania. 

1. Po pełnym naładowaniu nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urządzenie.
2. Przyłożyć do wybranego miejsca i delikatnie przesuwać po skórze. Czas trwania masażu 

punktowego to około 60 sekund.
3. Podczas używania urządzenia do masażu tkanek miękkich nie powinien występować ból 

ani dyskomfort. Nie używać do masażu głowy, kości ani twardych części ciała. 
4. Aby zmienić poziom, nacisnąć przycisk wł./wył. Każde naciśnięcie to przejście na kolejny 

poziom. Po pierwszym naciśnięciu przycisku wł./wył. urządzenie rozpocznie pracę na 
poziomie 1. 

5. Aby wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć kilkukrotnie przycisk wł./wył.. Po przejściu 
przez wszystkie poziomy urządzenie się wyłączy. 

Ilustracja 1 Ilustracja 2



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

∑ Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w innych płynach. Trzymać z dala od płynów i 
źródeł ciepła. Otwory wentylacyjne silnika powinny być wolne od kurzu i zanieczyszczeń. 

∑ Nie wykręcać śrub.
∑ Przed przechowywaniem należy wytrzeć powierzchnię urządzenia lekko zwilżonym 

ręcznikiem, a następnie osuszyć miękką szmatką. Przewozić w oryginalnym opakowaniu.

Instrukcje dotyczące recyklingu i utylizacji
Oznaczenie to informuje o tym, że dany produkt nie powinien być wyrzucany wraz z 
odpadami komunalnymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu dla 
środowiska lub zdrowia ludzkiego na skutek niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy 
przetwarzać je w sposób odpowiedzialny, wspierając w ten sposób zrównoważone 

metody ponownego wykorzystania surowców. Aby pozbyć się zużytego sprzętu, należy skorzystać z 
systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został zakupiony 
produkt. Może on przyjąć ten produkt i poddać go recyklingowi w sposób bezpieczny dla 
środowiska.

Oświadczenie producenta o spełnieniu przez produkt wymogów określonych w 
obowiązujących dyrektywach WE.


