
PROBOX
Masažna pištola s 4 različnimi nastavki

UPORABNIŠKI PRIROČNIK
Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka.

Lahka in prenosna masažna pištola je enostavna za uporabo in zagotavlja odlične rezultate.

PAKET VKLJUČUJE:

1 x masažna pištola (1)

1 x polnilni kabel USB (2)

1 x nastavek za hrbtenico (3)

1 x nastavek za sklepe (4)

1 x nastavek za večje mišične skupine (5)

1 x nastavek za celo telo (6) 

1 x uporabniški priročnik



SPECIFIKACIJE

Napajanje: USB
Vhodna napetost: 5 V
Izhodna napetost: 8,4 V
Izhodna moč: 16,8 WH
Baterija: Li-ionska celica za večkratno napajanje

6 stopenj prilagoditve: 
∑ 1. stopnja - 2200 vrt./min (način prve izkušnje)
∑ 2. stopnja - 2400 vrt./min (način prebujanja mišic)
∑ 3. stopnja - 2600 vrt./min (način sprostitve fascije)
∑ 4. stopnja - 2800 vrt./min (način razgradnje mlečne kisline)
∑ 5. stopnja - 3000 vrt./min (način globinske masaže)
∑ 6. stopnja - 3200 vrt./min (profesionalni način)

OPIS SESTAVNIH DELOV

1 zamenljivi masažni nastavki
2 odvod hladilnega zraka
3 stikalo za vklop/izklop in 
stopnje
4 vmesnik za polnjenje
5 gumijast oprijem 

OPOZORILA

1. Ni primerno za otroke. Če imate poškodbe, naprave ne uporabljajte. Pred uporabo se 
posvetujte s svojim zdravnikom. 

2. Ne masirajte enega območja več kot 1 minuto. Pred masažo nosite suha oblačila ali s 
suho brisačo obrišite kožo, masažno pištolo premikajte počasi in nežno. 

3. Da si zagotovite udobno uporabo brez bolečin in nelagodja, uporabljajte visoko stopnjo 
le na predelih mehkega tkiva. Glave ali katerihkoli predelov kosti ne masirajte z visoko 
stopnjo. 

4. Izberite ustrezen masažni nastavek glede na del telesa, ki ga želite masirati.



5. Dolgotrajno masiranje istega predela lahko povzroči odrgnine. Če začutite bolečino ali 
nelagodje, TAKOJ prenehajte z uporabo. 

6. Da bi se izognili poškodbam, med uporabo pazite na prste in lase. 
7. Ničesar ne vstavljajte v odprtino za oddajanje toplote. 
8. Naprave NE namakajte in se izogibajte stiku z vodo.
9. Naprave ne zavrzite ali zlorabljajte. 
10. Pred uporabo napravo in baterijo natančno preverite. 
11. Naprave ne spreminjajte. Ne odstranjujte vijakov in ne poskušajte razstaviti naprave.
12. Po eno urnem neprekinjenem delovanju napravo izklopite in jo pred ponovno uporabo 

ne uporabljajte vsaj pol ure.
13. Naprave ne uporabljajte na poškodovanih delih telesa brez dovoljenja zdravnika. 

UPORABA ZAMENLJIVIH MASAŽNIH NASTAVKOV

Vključuje 4 masažne nastavke, ki jih je mogoče zamenjati glede na predel masaže, in tako ponuja 
veliko več možnosti kot običajni masažni pripomočki.

Za mišice celotnega telesa:
Primerno za masažo mišic, kot so 
hrbet, zadnjica, stegna, meča itd.

Za sklepe telesa:
Primerno za masažo globokega 
živčnega tkiva, sklepov, podplatov 
itd.

Za masažo hrbtenice:
Primerno za sprostitev in 
oblikovanje celotnega telesa.

Za mišice celotnega telesa:
Primerno za masažo vratu, 
hrbtenice, ahilove tetive.



NAVODILA ZA NAMESTITEV MASAŽNIH NASTAVKOV

Izklopite napravo, poravnajte masažno glavo z
masažnim nastavkom (označen z modro, slika 1).

Počasi vstavite v masažno glavo (označeno z rdečo, slika 1) in končajte namestitev (slika 2).

POLNJENJE NAPRAVE

1. Pred prvo uporabo jo polnite tri ure. 
2. Polnite jo zgolj prek stenske vtičnice. Ne polnite jo prek računalnika ali podobne 

naprave. 
3. LED lučke na napravi bodo utripale, kar pomeni, da se baterija polni. Ko vse LED lučke 

nehajo utripati in svetijo, to pomeni, da je baterija popolnoma napolnjena. 
4. Ne uporabljajte jo med polnjenjem. 
5. Baterijo lahko polnite kadarkoli in na katerikoli ravni. Ni priporočljivo, da baterijo 

porabite do rdeče stopnje LED lučk.
6. Povprečni čas delovanja naprave je 2 uri, odvisno od hitrosti in pritiska med uporabo.  

NAVODILA ZA UPORABO:

Ne uporabljajte neprekinjeno več kot eno uro. Napravo izklopite za 30 minut in jo znova 
uporabite.

Uporabljajte samo na suhi, čisti koži, nikoli prek oblačil. 

1. Ko je naprava popolnoma napolnjena. Pritisnite gumb za vklop / izklop, da vklopite 
napravo.

2. S pištolo nežno pritisnite na kožo in jo počasi premikajte. Masaža vsakega predela naj 
traja približno 60 sekund.

3. Napravo uporabljajte zgolj na delih telesa z mehkim tkivom in se tako izognite bolečinam 
in nelagodju. Ne uporabljajte na glavi, kosteh ali kateremkoli trdem delu telesa. 

4. Če želite spremeniti stopnjo, še naprej pritiskajte gumb za vklop / izklop. Z vsakim 
pritiskom boste stopnjo povečali. S prvim pritiskom na gumb za vklop / izklop bo naprava 
začela z delovanjem prve stopnje. 

5. Če želite napravo izklopiti, še naprej pritiskajte gumb za vklop / izklop. Naprava se bo po 
zadnji stopnji izklopila. 

Slika 1 Slika 2



ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

∑ Ne namakajte v vodi ali katerikoli drugi tekočini. Hranite ločeno od tekočin in virov 
toplote. Iz odprtin za prezračevanje odstranjujte prah in umazanijo. 

∑ Ne odstranjujte vijakov.
∑ Površino naprave obrišite z rahlo vlažno brisačo, nato jo pred shranjevanjem posušite z 

mehko krpo oz. jo med potovanjem pospravite v priloženo škatlo.

Navodila za recikliranje in odlaganje
Ta oznaka pomeni, da izdelka po vsej EU ni dovoljeno odvreči med ostale gospodinjske 
odpadke. Za preprečevanje morebitne škode za okolje ali zdravje ljudi zaradi 
nenadzorovanega odlaganja odpadkov odgovorno reciklirajte in s tem spodbujajte 
trajnostno uporabo materialnih virov. Če želite vrniti rabljeno napravo, uporabite sistem 

za oddajo in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek. Prodajalec lahko ta 
izdelek sprejme za okolju varno recikliranje.

Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv EU.


