
PROBOX
Masažo pistoletas su 4 masažo galvutėmis

NAUDOTOJO VADOVAS
Dėkojame, kad įsigijote mūsų gaminį.

Šiuo lengvu nešiojamu masažuokliu paprasta naudotis ir jis užtikrina puikius rezultatus!

PAKUOTĘ SUDARO:

1 x masažo pistoletas (1)

1 x USB įkrovimo laidas (2)

1 x šakutės formos galvutė (stuburui) (3)

1 x kulkos formos galvutė (sąnariams) (4)

1 x apvali galvutė (didelių raumenų grupėms) (5)

1 x plokščia galvutė (visam kūnui) (6) 

1 x naudotojo vadovas



SPECIFIKACIJOS

Maitinimo šaltinis: USB
Įvesties įtampa: 5 V
Išvesties įtampa: 8,4 V
Išvesties galia: 16,8 WH
Akumuliatorius: Pakartotinai įkraunamas ličio jonų elementas

6 lygių reguliavimas: 
∑ 1 lygis - 2200 aps/min (pradinis režimas)
∑ 2 lygis - 2400 aps/min (raumenų žadinimo režimas)
∑ 3 lygis - 2600 aps/min (raiščių atpalaidavimo režimas)
∑ 4 lygis - 2800 aps/min (pieno rūgšties skaidymo režimas)
∑ 5 lygis - 3000 aps/min (giluminio masažo režimas)
∑ 6 lygis - 3200 aps/min (profesionalus režimas)

DALIŲ APRAŠYMAI

1 keičiama masažo galvutė
2 aušinimo anga
3 jungiklis, lygių perjungimo 
mygtukas
4 įkrovimo anga
5 guminė rankena 

ĮSPĖJIMAI

1. Prietaisu leidžiama naudotis tik suaugusiesiems. Jei turite kūno sužalojimų, nenaudokite 
prietaiso. Prieš naudodami šį prietaisą pasitarkite su gydytoju. 

2. Nemasažuokite vienos vietos ilgiau nei 1 minutę. Prieš masažuojant rekomenduojama 
dėvėti sausus drabužius arba odą uždengti sausu rankšluosčiu. Masažuoklį reikia spausti 
ir judinti lėtai ir švelniai. 



3. Jei nejuntate skausmo ar diskomforto, aukšto dažnio lygmens procedūros gali būti 
naudojamos tik ant minkštųjų audinių dalių. Galvai ar kitoms skeleto dalims NEGALIMA 
naudoti didelio intensyvumo masažo. 

4. Pasirinkite tinkamą masažo galvutę priklausomai nuo kūno dalies, kurią norite masažuoti.
5. Ilgai masažuodami tą pačią vietą galite ją pažeisti. Nedelsdami NUTRAUKITE naudojimą, 

jei jaučiate skausmą ar diskomfortą. 
6. Kad išvengtumėte galimų sužalojimų, laikykite pirštus ar bet kurios kūno dalies plaukus 

atokiau nuo masažo galvutę laikančios dalies ir šilumą skleidžiančios angos. 
7. Nieko nekiškite į šilumos skleidimo angą. 
8. Nemerkite šio prietaiso į vandenį. Vanduo neturi patekti į prietaisą pro šilumos skleidimo 

angą.
9. Neišmeskite ir tinkamai naudokite šį prietaisą. 
10. Prieš naudodami atidžiai patikrinkite prietaisą ir akumuliatorių. 
11. Nedarykite jokių prietaiso pakeitimų. Neišsukite varžtų ir nebandykite išardyti prietaiso.
12. Po valandos nepertraukiamo veikimo išjunkite prietaisą ir palikite atvėsti bent pusvalandį 

prieš pakartotinai jį naudodami.
13. Be gydytojo leidimo nenaudokite šio prietaiso ant sužalotų kūno dalių. 

KEIČIAMŲ MASAŽINIŲ GALVUČIŲ NAUDOJIMAS

4 skirtingas galvutes galima lengvai keisti, atsižvelgiant į masažuojamą sritį, todėl šis prietaisas 
žymiai efektyvesnis nei įprasti masažo voleliai.

Viso kūno raumenims;
Tinka masažuoti tokius raumenis 
kaip rankų, nugaros, sėdmenų, 
šlaunų, blauzdų ir kt.

Kūno sąnariams;
Tinka giliųjų audinių, nervų, 
sąnarių, pėdų ir kt. masažui.

Stuburo masažui;
Tinka viso kūno atpalaidavimui ir 
tonizavimui.

Viso kūno raumenims;
Tinka kaklui ir stuburui, Achilo 
sausgyslei masažuoti.



MASAŽO GALVUČIŲ MONTAVIMO PATARIMAI

Išjunkite aparatą, sulygiuokite masažo galvutę
Išgaubimas (1 paveikslėlyje - mėlynas) ant masažo galvutės

Pistoleto griovelis (1 pav., raudona spalva), lėtai įstatykite, užfiksuokite (2 pav.).

PRIETAISO ĮKROVIMAS

1. Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, pilnai jį įkraukite tris valandas.
2. Įkraukite jį iš tik sieninio lizdo. Neįkraukite jo iš kompiuterio ar panašaus įrenginio. 
3. Prietaiso LED lemputės mirksės, rodydamos, kad akumuliatorius įkraunamas. Kai visos 

šviesos diodų lemputės nustoja mirksėti ir šviečia, tai reiškia, kad akumuliatorius visiškai 
įkrautas. 

4. Nenaudokite jo įkrovimo metu. 
5. Akumuliatorių galima įkrauti bet kuriuo metu ir esant bet kokiam įkrovos lygiui. 

Nerekomenduojama naudoti akumuliatoriaus iki kol užsidegs raudona LED lemputė.
6. Vidutinė prietaiso veikimo trukmė - 2 valandos, priklausomai nuo greičio ir naudojamo 

spaudimo.  

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS:

Nenaudokite jo nepertraukiamai ilgiau kaip vieną valandą. Sustabdykite prietaisą 30 minučių ir 
vėl jį naudokite.

Masažuoklį galima naudoti tik ant sausos ir švarios odos ir negalima naudoti per drabužius. 

1. Kai prietaisas visiškai įkrautas, paspauskite on/off mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą.
2. Švelniai spauskite ir stumkite jį kūno paviršiumi. Vienoje vietoje laikykite apie 60 

sekundžių.
3. Šį prietaisą naudokite tik ant minkštųjų kūno audinių, nesukeldami skausmo ar 

diskomforto. Nenaudokite jo ant galvos ar kitos kietos ar kaulėtos kūno dalies. 
4. Norėdami pakeisti lygį, spauskite on/off mygtuką. Kiekvienu paspaudimu pereisite į 

aukštesnį lygį. Pirmą kartą paspaudus įjungimo/išjungimo mygtuką, prietaisas pradės 
veikti 1 lygiu. 

5. Norėdami išjungti prietaisą, toliau spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką. Perėjus per 
visus lygius, prietaisas išsijungs. 

1 pav. 2 pav.



VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

∑ Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Laikykite jį atokiau nuo skysčių ir šilumos 
šaltinių. Saugokite variklio ventiliacijos angas nuo dulkių ir purvo. 

∑ Neišsukinėkite varžtų.
∑ Nušluostykite prietaiso paviršių šiek tiek drėgnu rankšluosčiu, tada nusausinkite minkštu 

audiniu, o keliaudami įdėkite jį į originalią dėžutę.

Perdirbimo ir šalinimo instrukcijos
Šiuo ženklu nurodoma, kad ES teritorijoje šis gaminys neturėtų būti šalinamas kartu su 
kitomis buitinėmis atliekomis. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai 
dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atsakingai atskirkite šį gaminį nuo kitų atliekų ir 
skatinkite tvarų pakartotinį materialinių išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą 

prietaisą, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio 
įsigijote gaminį. Pardavėjas gali priimti šį gaminį saugiam perdirbimui.
CE ženklinimas yra prekės gamintojo deklaracija, kad gaminys atitinka taikomų EB 
direktyvų reikalavimus.


