
PROBOX
Massaažipüstol 4 erineva massaažipeaga

KASUTUSJUHEND
Täname, et ostsite meie toote.

Kerge, kaasaskantav massaažiseade, mida on lihtne kasutada ja mis annab suurepäraseid tulemusi!

KOMPLEKT SISALDAB:

1 x massaažipüstol (1)

1 x USB-laadimiskaabel (2)

1 x Kahvli-massaažipea (selgroo jaoks) (3)

1 x Kuulikujuline pea (liigeste jaoks) (4)

1 x pallikujuline pea (suurte lihasgruppide jaoks) (5)

1 x lame pea (kogu keha jaoks) (6) 

1 x Kasutusjuhend



TÄPSUSTUSED

Toiteallikas: USB
Sisendpinge: 5 V
Väljundpinge: 8,4 V
Võimsus: 16,8 Wh
Aku: Taaslaetav Li-ioonelement

6 taseme reguleerimine: 
∑ Tase 1 - 2200 PM (kogemusrežiim)
∑ Tase 2 - 2400 PM (lihaste äratamise režiim)
∑ Tase 3 - 2600 PM (fastsia lõdvestusrežiim)
∑ Tase 4 - 2800 PM (piimhappe lagundamise režiim)
∑ Tase 5 - 3000 PM (süvamassaaži režiim)
∑ Tase 6 - 3200 PM (professionaalne režiim)

OSADE KIRJELDUSED

1 vahetatav massaažipea
2 jahutusõhu väljalaskeava
3 lüliti, käigukangi nupp
4 Laadimisliides
5 kummist käepide 

HOIATUSED

1. Seda tohivad kasutada ainult täiskasvanud. Kui teil on vigastusi, ärge kasutage seadet. 
Enne selle seadme kasutamist pidage nõu oma arstiga. 

2. Ärge masseerige ühte piirkonda kauem kui 1 minut. Enne massaaži on soovitatav kanda 
kuivi riideid või kanda nahale kuivad rätikud, massaaživahendit tuleb vajutada ja liigutada 
aeglaselt ja õrnalt. 

3. Esineda EI tohiks VALU ega ebamugavustunnet, kõrgsageduse taset saab kasutada ainult 
pehmekoelistel osadel. Peal või mis tahes skeletiosadel EI tohi kasutada suure kiirusega 
režiimi. 



4. Valige sobiv massaažipea vastavalt kehaosale, mida soovite masseerida.
5. Samas asendis pikaajaline masseerimine võib põhjustada hõõrdumist. LÕPETAGE kohe 

kasutamine, kui tekib valu või ebamugavustunne. 
6. Võimalike vigastuste vältimiseks hoidke oma sõrmed, juuksed või mis tahes kehaosad 

paisumisvardast ja soojusemissiooni avadest eemal. 
7. Ärge pange midagi soojusemissiooni avasse. 
8. ÄRGE kastke seda vette ja vältige vee sattumist seadmesse läbi soojusemissiooni ava.
9. Ärge visake seda seadet ära ega kasutage seda valesti. 
10. Palun kontrollige seadet ja akut enne kasutamist hoolikalt. 
11. Ärge tehke seadmele mingeid muudatusi. Ärge eemaldage kruvisid ega üritage seadet 

lahti võtta.
12. Palun lülitage seade pärast ühe tunni pikkust pidevat töötamist välja ja hoidke see enne 

edasi kasutamist pool tundi väljalülitatuna.
13. Ärge kasutage seda seadet vigastatud kehaosadel ilma arsti loata. 

VAHETATAVA MASSAAŽIPEA KASUTAMINE

Sellel on 4 erinevat pead, mida saab hõlpsasti vahetada sõltuvalt masseeritavast piirkonnast ja 
seega pakub see palju rohkem võimalusi kui tüüpiline massaažirull.

Kogu keha lihastele;
Sobib lihaste nagu käte, selja, 
tuharate, reite, säärte jne 
massaažiks.

Keha liigeste jaoks;
Sobib süvakudede närvide, liigeste 
jalataldade jne masseerimiseks.

Selgroomassaažiks;
Sobib kogu keha lõdvestamiseks ja 
vormimiseks.

Tervele kehale;
Sobib kaela ja selgroo, achilleuse 
kõõluse massaažiks.



MASSAAŽIPEA PAIGALDAMISE NÄPUNÄITED

Lülitage masin välja, joondage massaažipea
Kumer osa (joonisel 1 sinine) koos massaažipeaga

Püstoli soon (joonisel 1 punane), aeglaselt sisestada, lõpetada (joonis 2).

SEADME LAADIMINE

1. Enne esmakordset kasutamist laadige seade täielikult kolm tundi.
2. Laadige seda ainult seinapistikupesast. Ärge laadige seda arvuti või sarnase seadme 

kaudu. 
3. Seadme LED-tuled vilguvad, mis näitab, et akut parajasti laetakse. Kui kõik LED-tuled 

lõpetavad vilkumise ja põlevad pidevalt, näitab see, et aku on täielikult laetud. 
4. Ärge kasutage seda laadimise ajal. 
5. Akut saab laadida igal ajal ja igal tasemel. Akut ei ole soovitatav kasutada kuni punase 

LED-i tasemeni.
6. Seadme keskmine tööaeg on 2 tundi, sõltuvalt kiirusest ja kasutamisel rakendatavast 

survest.  

KASUTUSJUHISED:

Ärge kasutage seda pidevalt kauem kui üks tund. Palun seisatage seade 30 minutiks ning 
kasutage seda edasi.

Seadet võib kasutada ainult kuival, puhtal nahapinnal ja seda ei saa kasutada läbi riiete. 

1. Kui seade on täielikult laetud. Vajutage seadme sisselülitamiseks toitenuppu (on/off).
2. Vajutage ja liigutage seda õrnalt nahal. Iga osa kestus on umbes 60 sekundit.
3. Kasutage seda seadet ainult keha pehmetel kudedel, tekitamata valu või 

ebamugavustunnet. Ärge kasutage seda pea või mis tahes kõva või kondise kehaosa peal. 
4. Taseme muutmiseks vajutage mitu korda nuppu sisse/välja (on/off). Iga vajutus 

suurendab taset ühe võrra. Kui vajutate esimest korda nuppu on/off, hakkab seade tööle 
tasemel 1. 

5. Seadme väljalülitamiseks vajutage mitu korda on/off nuppu. Kui olete kõik tasemed 
läbinud, lülitub seade välja. 

Joonis 1 Joonis 2



PUHASTAMINE JA HOOLDUS

∑ Ärge kastke seda vette või muudesse vedelikesse. Hoidke seda eemal vedelikest ja 
soojusallikatest. Hoidke mootori ventilatsiooniavad tolmust ja prahist vaba. 

∑ Ärge eemaldage kruvisid.
∑ Pühkige seadme pind kergelt niiske rätiga, seejärel kuivatage see hoiustamiseks pehme 

lapiga või pange see reisile minnes kaasasolevasse karpi.

Ümbertöötlemise ja äraviskamise juhised
See märgistus näitab, et seda toodet ei tohi kogu ELi piirkonnas koos muude 
olmejäätmetega ära visata. Et vältida jäätmete valest käitlemisest tulenevat võimalikku 
kahju keskkonnale või inimeste tervisele, tuleb toode ümber töödelda vastutustundlikult, 
et edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutamist. Kasutatud seadme 

tagastamiseks kasuta palun tagastussüsteeme või võta ühendust poega, kust toode osteti. Nad 
võivad selle toote tagasi võtta keskkonnaohutuks ümbertöötlemiseks.
Tootja annab teada, et toode vastab kohaldatavate EÜ direktiivide nõuetele.


