
 

Indikace

Bolest a křeče v důsledku namožení svalů a svalového napětí.
Pomáhá při otocích.
Na zesílení pojivové tkáně a fascie.
Ke snížení akumulace kyseliny mléčné ve svalech.
Napomáhá zvýšení mobility kloubů.
Odstraňuje svalovou únavu.

Nepoužívejte

Pokud máte aneuryzma, krvácíte nebo užíváte léky na ředění
krve.
Pokud máte srdeční onemocnění, používáte kardiostimulátor
nebo defibrilátor.
Pokud jste těhotná.
Pokud se léčíte s rakovinou.
Zařízení nepoužívejte v blízkosti vnitřní fixace po dobu 90 od
zákroku.
V blízkosti citlivých oblastí hlavy, obličeje, krčních obratlů a
páteře.
Na holenní kosti, hřbetu nohou, hřbetu rukou a blízko páteře,
kde je menší množství svaloviny.

Nastavení rychlosti

Startovací rychlostní stupeň je první
rychlostní stupeň. Jedním stisknutím
tlačítka Start zvýšíte rychlost o jeden
stupeň. Maximální rychlost je 4.
Pokud na rychlostním stupni 4
stisknete opět Start, dostanete se na
rychlostní stupeň 1.

Opatření: Předejděte poškození svalů a kostí a vyvarujte se
dlouhodobé masáži v jednom místě. Zapněte si režim inteligentní
ochrany, který masážní pistoli automaticky zastaví po 15 minutách.

Návod
Mini masážní

pistole

Přehled produktu

Oh
eb

ná o 90 stupňů

Vyměnitelná 
hlavice

Rukojeť

Masážní hlavice

Kužel Koule U - Tvar Houba

Jednoduchý
kuželovitý tvar

umožňuje přímo
působit na hlubší

tělní svalstvo.

Univerzální hlavice
pro snadné

masírování celého
těla. Vhodný
pro začátky.

Postižený sval
může být

stimulován i
nepřímo. Vhodný

pro páteř.

Tento nástavec
využijte hlavně pro

masáž břišních
svalů, hrudi nebo

nohou.

Použití produktu

Zapnutí/vypnutí

Stiskněte a podržte tlačítko Start po
dobu tří sekund. Vypnete stisknutím
tlačítka Start po dobu tří sekund.

Výměna masážní hlavice

vyjmutí

nasazení

hotová
výměna

Název produktu: Mini Folding
Fascia Gun
Baterie: 2000 mAh vysoce
výkonná lithiová baterie
Doba provozu: 6 hodin
Příslušenství: 4 vyměnitelné
hlavice

Kontrolka, signální světlo

Nabíjení

Kontrolka indikuje, jaký je zapnutý rychlostní
stupeň masážní pistole. Při prvním
rychlostním stupni svítí jedna kontrolka, při
druhém svítí dvě kontrolky, atd. 

Signální světlo svítí zeleně, pokud je masážní
pistole zapnutá. Při zapnutí pistole se 4
kontrolky všechny najednou rozsvítí, pak už
svítí podle rychlostního stupně. Při nabíjení
svítí signální světlo červeně. Při plném nabití
baterie začne svítit zeleně.
Pokud je pistole zapnutá, signální světlo
blikne 3x každých 5 sekund při plném nabití,
2x každých 5 sekund při nabití méně než 60
% a 1x každých 5 sekund pokud je nabití
menší než 30%. 

Ujistěte se prosím, že je masážní pistole před prvním použitím
plně nabita. Signální světlo po nabití svítí zeleně. Pokud je nabití
menší než 10 %, barva světla se změní na červenou. V tomto
případě dejte pistoli nabíjet co nejdříve.

Nepoužívejte pistoli během nabíjení.. 

Indikátor světla

Signální světlo

Záruční list

Model produktu:

Sériové číslo:

Datum prodeje:

Jméno a přijmení:

Telefonní číslo:

Email:

Na následující případy se záruka nevztahuje:

(1) Pokud se zákazník neprokáže platnou účtenkou a nepředloží
záruční list.

(2) Poškození je zapříčiněné nehodou, zneužitím, nesprávným
používáním nebo použitím přístroje jinak než je uvedeno v
jeho návodu na použití.

(3) Do zboží bylo neodborně zasahováno.

Distributor v ČR:
RADANSPORT s.r.o.
Za Otýlií 10
370 01 České Budějovice
email: obchod@e-sportshop.cz
tel: +420 387 411 543 Vyrobeno v Číně


