
PROBOX
Masážne zariadenie so 4 rôznymi masážnymi hlavicami

NÁVOD NA POUŽITIE
Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt.

Ľahké, prenosné masážne zariadenie, ktoré sa ľahko používa a prináša vynikajúce výsledky!

BALENIE OBSAHUJE:

1 x masážne zariadenie (1)

1 x nabíjací kábel USB (2)

1 x vidlicový nadstavec (na chrbticu) (3)

1 x špicatý nadstavec (na kĺby) (4)

1 x guľatý nadstavec (na veľké svalové skupiny) (5)

1 x plochý nadstavec (na celé telo) (6) 

1 x návod na použitie



ŠPECIFIKÁCIE

Napájanie: USB
Vstupné napätie: 5 V
Výstupné napätie: 8,4 V
Výstupný výkon: 16,8 WH
Batéria: Nabíjateľná Li-ion batéria

Nastavenie 6 úrovní: 
∑ Úroveň 1 - 2 200 otáčok za minútu (zážitkový režim)
∑ Úroveň 2 - 2 400 otáčok za minútu (režim prebudenia 

svalov)
∑ Úroveň 3 - 2 600 otáčok za minútu (režim uvoľňovania 

väzív)
∑ Úroveň 4 - 2 800 otáčok za minútu (režim rozkladu 

kyseliny mliečnej)
∑ Úroveň 5 - 3 000 otáčok za minútu (režim hĺbkovej masáže)
∑ Úroveň 6 - 3 200 otáčok za minútu (profesionálny režim)

POPIS DIELOV

1 vymeniteľná masážna hlavica
2 výstup chladenia vzduchu
3 spínač, tlačidlo na prepínanie 
úrovní
4 nabíjacie rozhranie
5 gumová rukoväť 

VAROVANIE

1. Zariadenie môžu používať len dospelí. Nepoužívajte prístroj, ak máte zranenia. Pred 
použitím tohto prístroja sa, prosím, poraďte so svojím lekárom. 

2. Nemasírujte jedno miesto dlhšie ako 1 minútu. Pred masážou sa odporúča nosiť suché 
oblečenie alebo si na pokožku priložiť suché uteráky, masážny prístroj by sa mal pritláčať 
a hýbať pomaly a jemne. 



3. Za predpokladu ŽIADNEJ BOLESTI alebo nepohodlia je možné použiť úroveň vysokej 
frekvencie iba na časti mäkkého tkaniva. Vysoká rýchlosť sa NESMIE používať na hlavu ani 
kostrové časti tela. 

4. Vyberte si príslušný masážny nadstavec podľa časti tela, ktorú chcete masírovať.
5. Dlhé masírovanie rovnakej časti tela môže spôsobiť odretie. Okamžite PRESTAŇTE 

prístroj používať, ak máte pocit bolesti alebo nepohodlia. 
6. Prsty alebo vlasy či chlpy na ktorejkoľvek časti tela držte ďalej od expanznej tyče a otvoru 

na odvod tepla, aby ste predišli možnému zraneniu. 
7. Do otvoru na odvod tepla nič nevkladajte. 
8. Neponárajte prístroj do vody a dávajte pozor, aby do zariadenia nevnikla voda cez otvor 

na odvod tepla.
9. Nelikvidujte a nezneužívajte toto zariadenie. 
10. Pred použitím, prosím, zariadenie a batériu starostlivo skontrolujte. 
11. Na prístroji nevykonávajte žiadne úpravy. Neodstraňujte skrutky ani sa nepokúšajte 

prístroj rozobrať.
12. Po nepretržitej prevádzke po dobu jednej hodiny zariadenie vypnite a pred ďalším 

použitím ho nechajte polhodinu odpočívať.
13. Nepoužívajte toto zariadenie na poranené časti tela bez súhlasu lekára. 

POUŽITIE VYMENITEĽNÝCH MASÁŽNYCH NADSTAVCOV

Zariadenie má 4 rôzne nadstavce, ktoré sa dajú ľahko vymeniť v závislosti od oblasti, ktorá sa má 
masírovať, a ponúka tak oveľa viac možností než bežný masážny valec.

Na svaly celého tela;
Vhodný na masáž svalov, ako sú 
paže, zadok, stehná, lýtka atď.

Na kĺby;
Vhodný na zasiahnutie hlbokých 
tkanív, kĺbov, chodidiel atď.

Na masáž chrbtice;
Vhodný na relaxáciu a formovanie 
celého tela.

Na celé telo;
Vhodný na masáž krku, chrbtice a 
achilovky.



TIPY NA MONTÁŽ MASÁŽNYCH NADSTAVCOV

Vypnite prístroj, zarovnajte masážny nadstavec
s vypuklým blokom (modrý na obrázku 1) s drážkou na masážnom

prístroji (červená na obrázku 1), pomaly zasuňte a dokončite (obrázok 2).

NABÍJANIE ZARIADENIA

1. Pred prvým použitím ho tri hodiny nabíjajte do úplného nabitia.
2. Nabíjajte ho iba v sieťovej zásuvke. Nenabíjajte prístroj cez počítač alebo podobné 

zariadenie. 
3. LED kontrolky na prístroji budú blikať, čo znamená, že sa batéria nabíja. Keď všetky LED 

kontrolky prestanú blikať a svietia, znamená to, že batéria je úplne nabitá. 
4. Nepoužívajte prístroj počas nabíjania. 
5. Batériu je možné nabíjať kedykoľvek a na akejkoľvek úrovni nabitia. Neodporúča sa vybiť 

batériu na úroveň červenej LED.
6. Priemerná doba prevádzky zariadenia je 2 hodiny v závislosti od rýchlosti a tlaku 

aplikovaného počas používania.  

NÁVOD NA POUŽITIE:

Nepoužívajte prístroj nepretržite dlhšie ako jednu hodinu. Vypnite, prosím, zariadenie na 30 
minút a až potom ho znova použite.

Môže sa používať iba na suchom a čistom povrchu tela a nemôže sa používať cez oblečenie. 

1. Po úplnom nabití stlačte tlačidlo na vypnutie/zapnutie a zariadenie zapnite.
2. Pritlačte a jemne posúvajte zariadenie po pokožke. Trvanie každej časti je asi 60 sekúnd.
3. Toto zariadenie používajte iba na mäkké tkanivá tela bez toho, aby spôsobovalo bolesť 

alebo nepohodlie. Nepoužívajte ho na hlave ani na tvrdých častiach tela či častiach, kde 
sú kosti. 

4. Ak chcete zmeniť úroveň, stláčajte tlačidlo zapnutia/vypnutia. Každé stlačenie posunie 
úroveň o jednu vyššie. Prvým stlačením vypínača zariadenie začne pracovať na úrovni 1. 

5. Ak chcete zariadenie vypnúť, držte stlačené tlačidlo zapnutia/vypnutia. Len čo prejdete 
cez všetky úrovne, zariadenie sa vypne. 

Obrázok 1 Obrázok 2



ČISTENIE A ÚDRŽBA

∑ Neponárajte prístroj do vody alebo iných tekutín. Chráňte ho pred tekutinami a zdrojmi 
tepla. Udržiavajte vetracie otvory motora bez prachu a znečistenia. 

∑ Neodstraňujte skrutky.
∑ Povrch zariadenia utrite mierne navlhčenou utierkou, potom ho osušte mäkkou 

handričkou a uskladnite alebo ho vložte do dodanej škatule, ak idete cestovať.

Pokyny na recykláciu a likvidáciu
Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s ostatným 
domácim odpadom v rámci celej EÚ. Pri recyklácii a likvidácii postupujte zodpovedne, 
aby sa predišlo možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia zapríčinenému 
nekontrolovanou likvidáciou odpadu. Podporíte tým aj udržateľné opätovné použitie 

prírodných zdrojov. Ak chcete vrátiť použitý produkt, použite zberný systém alebo kontaktujte 
predajcu, u ktorého bol produkt zakúpený. Môže tento výrobok odovzdať na recykláciu bezpečnú 
pre životné prostredie.

Výrobca vyhlasuje, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc ES.


