
Ostrzeżenia
1. Do ładowania urządzenia należy używać oryginalnej ładowarki. Pełne

naładowanie trwa do 3 godzin, a po pełnym naładowaniu wskaźnik będzie

zielony.

2. Nie używaj tego urządzenia podczas ładowania.

3. Nie wkładać ani nie dotykać szczeliny między głowicą masującą a osłoną

palcami lub innymi przedmiotami podczas użytkowania, aby nie przytrzasnąć.

4. Tego urządzenia nie można samodzielnie rozmontowywać ani

modyfikować.

5. Ze względu na dużą moc urządzenia, zaleca się używanie go jednorazowo

przez 10-20 minut, aby uniknąć fizycznego dyskomfortu.

6. Nie pozwalaj dziecku na samo uderzenie.

7. jeśli odczuwasz ból lub dyskomfort, natychmiast zaprzestań używania.

Należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem

poniższego wniosku.

Pacjenci z osteoporozą, osoby z problemami z sercem z

elektronicznym urządzenie medycznym, kobiety w ciąży, każdy z

urazem fizycznym lub innymi powikłaniami medycznymi muszą

skonsultować się z lekarzem przed użyciem

Włącznik on/off 
Sygnalizacja poziomu mocy LED czerwona
Sygnalizacja częstotliwości LED niebieska
Zdejmowany uchwyt baterii
Zdejmowana, wymienna głowica wibracyjna
Port ładowania DC
Ładowarka ścienna AC

Konfiguracja

Specyfikacja
Ładowarka sieciowa 7,4-12V
Impuls (uderzenie na minutę) / częstotliwość (Hz):
poziom 1-1800 obr / min / 30 Hz
poziom 2-2400 obr / min / 40 Hz
poziom 3 - 3200 obr / min / 53 Hz

Waga: 2,5 funta / 1,1 kg (3,0 funta, 1,4 kg z ładowarką)

Pistolet do masażu
Instrukcja

Instrukcje bezpieczeństwa
* tylko dla dorosłych
* UŻYWAJ wyłącznie na suchej, czystej powierzchni
ciała na ubraniu, lekko naciskając i przesuwając po
ciele przez około 60 sekund na każdy obszar
* Używaj tylko tych aplikatorów, które zapewniają
najlepszy pożądany efekt.
* Szczotkowanie może wystąpić niezależnie od
zastosowanego nacisku na ustawienie kontrolne.
Często sprawdzaj leczone obszary i natychmiast
zatrzymuj się przy pierwszych oznakach bólu lub
dyskomfortu.
Trzymaj palce, włosy i inne części ciała z dala od
trzonu i tylnej części aplikatora, ponieważ może to
spowodować uszczypnięcie.
* Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów
wentylacyjnych pistoletu do masażu ”.
* Nie upuszczaj ani nie używaj niewłaściwie pistoletu
do masażu.
* Ładować tylko za pomocą dostarczonej ładowarki
do pistoletu do masażu 12 V.
* Dokładnie sprawdź urządzenie i baterię przed
każdym użyciem.
* Nigdy nie pozostawiaj działającego lub ładującego
pistoletu do masażu bez nadzoru.

Diody sygnalizujące aktualny
poziom masażu:

poziom 1 - 2100 rpm
poziom 2 - 2400 rpm
poziom 3 - 2700 rpm
poziom 4 - 3000 rpm
poziom 5 - 3300 rpm
poziom 6 - 3600 rpm
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stożkowa


