
PISTOLET DO MASAŻU 4 GŁOWICE
AG127F

 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Fabrycznie nowy, bezprzewodowy pistolet do masażu z 4 wymiennymi głowicami masującymi dedykowanymi dla 
różnych partii ciała.

Dzięki temu urządzeniu, wreszcie będziesz mógł zrelaksować i wzmocnić zmęczone mięśnie pleców i karku ale 
nie tylko! Masażer świetnie nada się do zastosowania także w innych partiach ciała. Sprawisz, że zwiotczałe i 
sztywne mięśnie staną się znowu jędrne, a przy okazji rozluźnisz szyję i plecy po ciężkim dniu w pracy.

Masażer posiada aż 4 różne głowice masujące (płaską, okrągłą, widełki oraz pocisk), które bardzo łatwo 
wymienić. Dzięki wyposażeniu urządzenia we wbudowany akumulator możesz korzystać z masażera nawet w 
trakcie podróży.

To wspaniała forma relaksu dla zmęczonych i napiętych mięśni ciała. Produkt doskonale odpręża i relaksuje. 
Sprawdź sam i zafunduj sobie masaż jak z profesjonalnego gabinetu.

Cechy produktu:

• Zrelaksuj się i pozbądź się uczucia napięcia oraz stresu i zmęczenia. 
• Korzystaj z masażera codziennie, a zyskasz świetne samopoczucie i świeżość całego organizmu. 
• Te fantastyczne urządzenie zapewni Ci kompleksowy masaż i redukcję napięcia każdej partii Twojego 

ciała. 
• Sekret wysokiej skuteczności masażera tkwi w kształcie głowic (płaska, okrągła, widełki oraz pocisk). 
• Wymienne głowice masujące (4) zapewniają różne typy masażu dostosowane do danej partii ciała. 
• Niezwykła prostota obsługi (łatwa wymiana głowic). 
• Cichy i energooszczędny silnik umożliwia masaż w każdych warunkach. 
• Nawet 3h pracy na jednym ładowaniu akumulatora. 

Specyfikacja:

• Materiał: tworzywo sztuczne 
• Zasilanie: akumulator Li-Ion 2000 mAh 
• Napięcie: 8,4V DC 
• Czas ładowania: około 60 min 
• Czas pracy: 2-3h 
• Moc nominalna: 24W 
• Regulowana siła masażu (6 poziomów). 
• 4 wymienne głowice masujące (widełki, pocisk, płaska, okrągła).
• Wygodny panel kontrolny. 
• Długość: 22,2 cm 
• Szerokość: 6,5 cm 
• Wysokość: 23 cm 
• Długość przewodu: 100 cm 

2. Instrukcja obsługi:

→ Umieść jedną z 4 końcówek masujących w głowicy masażera (widełki,
pocisk, płaska, okrągła), zależnie od pożądanego sposobu masażu.
→ Ustaw masażer na ciele w jeden ze wskazanych poniżej sposobów:

→  Uruchom  masażer  wciskając  środkowy  przycisk  I/O  na  panelu
kontrolnym. W tym momencie zacznie pracować głowica masująca. 
Należy pamiętać, że optymalny czas masażu to około 15 minut.

UWAGA: Jeżeli  akumulator  urządzenia  jest  rozładowany  podłącz
urządzenie  do  dedykowanego  zasilacza  sieciowego  220V,  następnie
podłącz zasilacz do sieci elektrycznej w celu jego naładowania.
Pamiętaj, aby nie korzystać z urządzenia podczas jego ładowania (grozi to
spadkiem pojemności akumulatora bądź jego uszkodzeniem!).

→ Aby zmienić prędkość masażu (w skali 6 stopniowej), kolejno wciskaj
przycisk na środku panelu kontrolnego.
→ Ilość zapalonych diod oznacza aktualną siłę masażu (od 1 do 6).
→ Aby wyłączyć urządzenie przytrzymaj przycisk I/O na panelu kontrolnym.
Głowice masujące od razu zakończą pracę.
→ Gniazdo ładowania znajduje się pod przyciskiem na panelu kontrolnym.



3. Podstawowe środki ostrożności!

→ Nie korzystaj z urządzenia w wilgotnym środowisku oraz w temperaturze
powyżej 40 stopni Celsjusza.
→ Nie narażaj urządzenia na kontakt z wodą. Nie zanurzaj go w wodzie!
Może to skutkować porażeniem prądem elektrycznym!
→  Nie  wykorzystuj  urządzenia  do  masażu  delikatnych  stref  ciała,
takich jak: nadgarstki, piersi, kolana, łokcie i miejsca intymne.
→ Nie korzystaj z urządzenia w stanie nietrzeźwości!
→  Użytkowanie  urządzenia  (jak  i  wszelkich  innych  masażerów)  przez
kobiety ciężarne, ludzi przewlekle chorych oraz osoby w podeszłym wieku
powinno zostać skonsultowane z lekarzem.
→ Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej po zakończonej pracy!

UWAGA: Pamiętaj, aby nie korzystać z urządzenia dłużej niż przez 10-15
minut jednorazowo

UWAGA:  Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co
najmniej  8  lat  i  przez  osoby  o  obniżonych  możliwościach  fizycznych,
umysłowych i  osoby o braku doświadczenia i  znajomości  sprzętu,  jeżeli
zapewniony  zostanie  nadzór  lub  instruktaż  odnośnie  do  użytkowania
sprzętu w bezpieczny sposób,  tak aby związane z tym zagrożenia były
zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie
powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu!

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl
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