
PROBOX
Masāžas ierīce ar 4 dažādām masāžas galviņām

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
Paldies, ka iegādājāties mūsu produktu.

Viegla un ērti pārnēsājama masāžas ierīce, ko ir vienkārši lietot, un tā sniedz lieliskus rezultātus!

KOMPLEKTĀ IETILPST:

1 x masāžas ierīce (1)

1 x USB uzlādes vads (2)

1 x dakšas veida galviņa (mugurkaulam) (3)

1 x lodes veida galviņa (locītavām) (4)

1 x bumbas veida galviņa (lielām muskuļu grupām) (5)

1 x plakanā galviņa (visam ķermenim) (6) 

1 x lietošanas instrukcija



SPECIFIKĀCIJAS

Strāvas avots: USB
Ieejas spriegums: 5 V
Izejas spriegums: 8,4 V
Izejas jauda: 16,8 WH
Akumulators: Atkārtoti uzlādējams litija jonu akumulators

6 dažādi režīmi: 
∑ 1. līmenis - 2200 apgr./min (izmēģinājuma režīms)
∑ 2. līmenis - 2400 apgr./min (muskuļu pamodināšanas 

režīms)
∑ 3. līmenis - 2600 apgr./min (relaksācijas režīms)
∑ 4. līmenis - 2800 apgr./min (pienskābes sadalīšanās 

režīms)
∑ 5. līmenis - 3000 apgr./min (dziļās masāžas režīms)
∑ 6. līmenis - 3200 apgr./min (profesionālais režīms)

DETAĻU APRAKSTS

1. nomaināma masāžas galviņa
2. dzesēšanas gaisa izeja
3. ieslēgšanas/izslēgšanas 
(on/off) poga, līmeņu 
pārslēgšanas poga
4. uzlādes interfeiss

5. gumijas rokturis 



BRĪDINĀJUMI

1. Šo ierīci drīkst izmantot tikai pieaugušie. Ja jums ir traumas, nelietojiet šo ierīci. Pirms šīs 
ierīces lietošanas konsultējieties ar ārstu. 

2. Nemasējiet vienu vietu ilgāk par 1 minūti. Pirms masāžas ieteicams uzvilkt sausas drēbes 
vai uzklāt uz ādas sausus dvieļus. Masāžas ierīci jāpiespiež un jāpārvieto pa ķermeni lēni 
un maigi. 

3. Ja jums NAV SĀPES vai diskomforta, tad jūs varat izmantot arī lielāko līmeni mīkstajiem 
audiem. Galvu vai jebkuras skeleta daļas NEVAR masēt lielā intensitātes līmenī. 

4. Izvēlieties piemērotu masāžas galviņu atbilstoši tai ķermeņa daļai, kuru jūs vēlaties 
masēt.

5. Ilgstoša masāža vienā un tajā pašā vietā var izraisīt nobrāzumus. Nekavējoties 
PĀRTRAUCIET ierīces lietošanu, ja jums rodas sāpes vai diskomforts. 

6. Lai izvairītos no iespējamām traumām, turiet pirkstus vai matus pa gabalu no tās 
ķermeņa vietas, kuru jūs apstrādājat ar masāžas ierīci. 

7. Neievietojiet neko siltuma emisijas atverē. 
8. Neiegremdējiet ierīci ūdenī un izvairieties no ūdens iekļūšanas ierīcē caur siltuma 

emisijas atveri.
9. Neizmetiet šo ierīci, un nelietojiet to neparedzētiem mērķiem. 
10. Pirms lietošanas rūpīgi pārbaudiet gan ierīci, gan akumulatoru. 
11. Neveiciet nekādas izmaiņas ierīcē. Neizskrūvējiet skrūves un nemēģiniet izjaukt ierīci.
12. Lūdzu, izslēdziet ierīci pēc vienas stundas nepārtrauktas darbības un pirms atkārtotas 

lietošanas pusstundu to atpūtiniet.
13. Nelietojiet šo ierīci uz savainotām ķermeņa daļām bez ārsta atļaujas. 



NOMAINĀMO MASĀŽAS GALVIŅU IZMANTOŠANA

Ierīcei ir 4 dažādas galviņas, kuras var viegli nomainīt atkarībā no masējamās zonas, un tādējādi šī 
ierīce piedāvā daudz vairāk iespēju nekā parasts masāžas rullītis.

MASĀŽAS GALVIŅU UZSTĀDĪŠANAS PADOMI

Izslēdziet ierīci un pielieciet izvēlēto masāžas galviņu
Izbīdītā vieta (1. attēlā zils) jānovieto masāžas ierīces

rievā (1. attēls sarkans), lēnām to ievietojiet, lai rastos savienojums (2. attēls).

Visa ķermeņa muskuļiem;
Piemērota tādu muskuļu masāžai, 
kā roku, muguras, sēžamvietas, 
augšstilbu, kāju utt.

Ķermeņa locītavām;
Piemērota dziļo audu, nervu, 
locītavu, pēdu u. c. vietu masāžai.

Mugurkaula masāžai;
Piemērota visa ķermeņa 
atslābināšanai.

Visam ķermenim;
Piemērota kakla, mugurkaula, 
Ahileja cīpslas masāžai.

1. attēls 2. attēls



IERĪCES UZLĀDE

1. Pirms pirmās lietošanas reizes pilnībā uzlādējiet ierīci trīs stundas.
2. Uzlādējiet to tikai pievienojot sienas kontaktligzdai. Neuzlādējiet to, izmantojot datoru 

vai līdzīgu ierīci. 
3. Ierīces LED indikatori mirgo, norādot, ka akumulators tiek uzlādēts. Kad visas LED 

lampiņas beidz mirgot un iedegas, tas nozīmē, ka akumulators ir pilnībā uzlādēts. 
4. Neizmantojiet ierīci uzlādes laikā. 
5. Akumulatoru var uzlādēt jebkurā laikā. Nav ieteicams izlietot akumulatoru līdz LED 

indikators sāk mirgot sarkanā krāsā.
6. Ierīces vidējais darbības laiks ir 2 stundas atkarībā no intensitātes līmeņa un pielietotā 

spiediena ierīces lietošanas laikā.  

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA:

Nelietojiet ierīci bez pārtraukuma ilgāk par vienu stundu. Lūdzu, apturiet ierīci uz 30 minūtēm, 
un pēc tam to varat lietot atkal.

To var lietot tikai uz sausas, tīras ķermeņa virsmas, un to nevar lietot caur apģērbu. 

1. Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta. Nospiediet ieslēgšanas pogu (on/off), lai ieslēgtu ierīci.
2. Viegli pieskarieties ar to ādai. Katras ķermeņa daļas apstrādes ilgums ir aptuveni 60 

sekundes.
3. Izmantojiet šo ierīci tikai uz mīkstajiem ķermeņa audiem, neradot sāpes vai diskomfortu. 

Nelietojiet to uz galvas vai jebkuras cietas vai kaulainas ķermeņa daļas. 
4. Lai mainītu intensitātes līmeni, turpiniet spiest ieslēgšanas/izslēgšanas (on/off) pogu. Ar 

katru pogas nospiešanas reizi intensitātes līmenis tiks paaugstināts par vienu. Pirmo reizi 
nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas (on/off) pogu, ierīce sāks darboties 1. līmenī. 

5. Lai izslēgtu ierīci, turpiniet spiest ieslēgšanas/izslēgšanas (on/off) pogu. Kad būsiet 
izgājuši visus līmeņus, ierīce izslēgsies. 

TĪRĪŠANA UN APKOPE

∑ Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos. Uzglabājiet to pa gabalu no šķidrumiem 
un karstuma avotiem. Uzturiet motora ventilācijas atveres brīvas no putekļiem un 
netīrumiem. 

∑ Neizņemiet skrūves.
∑ Noslaukiet ierīces virsmu ar nedaudz mitru drānu, pēc tam nosusiniet to ar mīkstu drānu. 

Lai ierīci uzglabātu, jūs varat to ievietot komplektā iekļautajā kartona kastītē, arī tad, kad 
to ņemat līdzi ceļojumā.



Otrreizējās pārstrādes un iznīcināšanas instrukcijas
Šis marķējums norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves 
atkritumiem visā ES. Lai novērstu iespējamo kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko var 
radīt nekontrolēta atkritumu izmešana; ir atbildīgi pārstrādāt atkritumus, lai veicinātu 
ilgtspējīgu materiālu resursu atkārtotu izmantošanu. Lai atdotu lietotu ierīci, izmantojiet 

atgriešanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādājāties šo 
produktu. Viņi var nodot šo produktu videi drošai pārstrādei.

Ražotāja apliecinājums, ka produkts atbilst piemērojamo EK direktīvu prasībām.


