
PROBOX
Pistola de massagem com 4 cabeças massajadoras diferentes

MANUAL DO UTILIZADOR
Agradecemos a compra deste produto.

Um dispositivo de massagem leve, portátil e fácil de utilizar, que oferece ótimos resultados!

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 x pistola de massagem (1)

1 x cabo de carregamento USB (2)

1 x cabeça bifurcada (para a coluna) (3)

1 x cabeça em forma de bala (para articulações) (4)

1 x cabeça esférica (para grupos musculares grandes) (5)

1 x cabeça achatada (para todo o corpo) (6) 

1 x manual do utilizador



ESPECIFICAÇÕES

Fonte de alimentação: USB
Tensão de entrada: 5 V
Tensão de saída: 8,4 V
Potência de saída: 16,8 WH
Bateria: bateria recarregável de iões de lítio

6 níveis de ajuste: 
∑ Nível 1 — 2200 rpm (modo de exercício)
∑ Nível 2 — 2400 rpm (modo para despertar músculos)
∑ Nível 3 — 2600 rpm (modo de relaxamento da fáscia)
∑ Nível 4 — 2800 rpm (modo de decomposição do ácido 

láctico)
∑ Nível 5 — 3000 rpm (modo de massagem profunda)
∑ Nível 6 — 3200 rpm (modo profissional)

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS

1 Cabeça massajadora 
substituível
2 Saída de ar refrigerante
3 Interruptor, botão de mudança 
de modo
4 Interface de carregamento
5 Pega de borracha 

AVISOS

1. Este dispositivo destina-se a ser utilizado apenas por adultos. Se tiver lesões, não utilize o 
dispositivo. Consulte o seu médico antes de utilizar este dispositivo. 

2. Não massaje a mesma área durante mais de 1 minuto. Recomenda-se a utilização de 
roupa seca ou a aplicação de toalhas secas na pele antes de a massajar. Deve pressionar 
o massajador suavemente e movê-lo lentamente. 

3. Mediante a condição de NÃO SENTIR DOR ou desconforto, o nível de alta frequência só 
deve ser utilizado sobre tecidos moles. Não é permitido utilizar o nível de alta velocidade 
na cabeça e nas partes esqueléticas. 



4. Escolha a cabeça massajadora adequada à parte do corpo que pretende massajar.
5. Massajar o mesmo local durante um longo período pode causar abrasão. INTERROMPA 

imediatamente a utilização se sentir dor ou desconforto. 
6. Mantenha os dedos ou o cabelo afastado da haste de expansão e do orifício de saída de 

calor para evitar possíveis lesões. 
7. Não coloque qualquer objeto no orifício de saída de calor. 
8. NÃO mergulhe o dispositivo na água e evite a entrada de água no mesmo através do 

orifício de saída de calor.
9. Não elimine ou utilize este dispositivo indevidamente. 
10. Verifique atentamente o dispositivo e a bateria antes da utilização. 
11. Não efetue alterações ao dispositivo. Não retire os parafusos nem tente desmontar o 

dispositivo.
12. Depois de utilizar o dispositivo continuamente durante uma hora, desligue-o e 

mantenha-o desligado durante trinta minutos, antes de o voltar a utilizar.
13. Não utilize este dispositivo em partes do corpo lesionadas, se não tiver a autorização do 

seu médico. 

UTILIZAÇÃO DA CABEÇA MASSAJADORA SUBSTITUÍVEL

O dispositivo inclui 4 cabeças diferentes, facilmente substituíveis, que se adequam às diferentes 
áreas a massajar, oferecendo muitas mais opções do que um rolo de massagem normal.

Para os músculos:
Adequada para massajar músculos 
dos braços, costas, nádegas, coxas, 
gémeos, etc.

Para as articulações:
Adequada para massajar as 
articulações, nervos, tecidos 
profundos, etc.

Para a coluna:
Adequada para relaxar e modelar 
todo o corpo.

Para todo o corpo:
Adequada para massajar o pescoço, 
a coluna e o tendão de Aquiles.



SUGESTÕES PARA A INSTALAÇÃO DAS CABEÇAS 
MASSAJADORAS

Desligue a máquina, alinhe a cabeça massajadora
Alinhe o bloco convexo (a azul na Figura 1) com o massajador

Insira lentamente na ranhura da pistola (a vermelho na Figura 1) para concluir (Figura 2)

CARREGAR O DISPOSITIVO

1. Antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez, carregue-o totalmente durante três 
horas.

2. Carregue o dispositivo apenas numa tomada de parede. Não o carregue através de um 
computador ou dispositivo semelhante. 

3. As luzes LED no dispositivo irão piscar, indicando que a bateria está a ser carregada. 
Quando todas as luzes LED pararem de piscar e estiverem acesas, a bateria estará 
totalmente carregada. 

4. Não utilize o dispositivo durante o carregamento. 
5. A bateria pode ser totalmente carregada a qualquer momento e em qualquer nível. Não 

recomendamos a utilização da bateria até ao nível com a luz LED vermelha.
6. O tempo médio de utilização do dispositivo é de 2 horas, dependendo da velocidade e 

da pressão aplicada durante a utilização.  

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Não utilize continuamente durante mais de uma hora. Interrompa a utilização do dispositivo 
durante 30 minutos antes de o voltar a utilizar.

O mesmo só pode ser utilizado em superfícies do corpo secas e limpas, e não pode ser utilizado 
por cima da roupa. 

1. Quando totalmente carregado, prima continuamente o botão para ligar/desligar para 
colocar o dispositivo em funcionamento.

2. Pressione e mova o dispositivo suavemente sobre a pele. A aplicação em cada parte do 
corpo deve durar cerca de 60 segundos.

3. Utilize este dispositivo apenas sobre tecidos moles do corpo sem causar dor ou 
desconforto. Não o utilize na cabeça ou em qualquer parte dura ou com osso. 

Figura 1 Figura 2



4. Para alterar o nível, prima novamente o botão para ligar/desligar. Por cada vez que 
premir, aumenta um nível. Ao premir pela primeira vez o botão para ligar/desligar, o 
dispositivo entrará em funcionamento no nível 1.

5. Para desligar o dispositivo, prima continuamente o botão para ligar/desligar. Depois de 
percorrer todos os níveis, o dispositivo desligar-se-á. 

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

∑ Não mergulhe o dispositivo na água ou outros líquidos. Mantenha-o afastado de líquidos 
e fontes de calor. Mantenha os orifícios de ventilação do motor livres de pó e resíduos. 

∑ Não retire os parafusos.
∑ Limpe a superfície do dispositivo com um pano ligeiramente húmido e, em seguida, 

limpe-o com um pano macio antes de o guardar, ou coloque-o na caixa fornecida se o 
levar de viagem.

Instruções de reciclagem e eliminação
Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros 
resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos no ambiente ou na saúde 
humana, resultantes da eliminação não controlada de resíduos, recicle-o de forma 
responsável para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Para 

devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha disponíveis ou 
contacte o revendedor onde adquiriu o produto. Ele poderá recolher o produto e reciclá-lo de 
forma segura para o ambiente.

O fabricante declara que o produto cumpre os requisitos das diretivas CE aplicáveis.


