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AG127I

 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bezprzewodowy masażer (pas wibracyjny) świetnie nada się do zastosowania we 
wszystkich partiach ciała. Sprawisz, że zwiotczałe i sztywne mięśnie staną się 
znowu jędrne, a przy okazji rozluźnisz kark po ciężkim dniu w pracy.

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. 
• Dwustopniowa regulacja intensywności masażu. 
• Ergonomiczny kształt i regulowana długość paska umożliwia dopasowanie 

do kształtu masowanej części ciała. 
• Zasilanie bateryjne umożliwia korzystanie z masażera nawet w podróży. 

Specyfikacja: 

• Zasilanie: 2x bateria AA 
• Materiał: tworzywo sztuczne 
• Pas działa na zasadzie systemu wibracyjnego 
• 2 tryby intensywności masażu 
• Regulowana długość 
• Ergonomiczny kształt 
• Długość (sam masażer): 24 cm 
• Szerokość: 12 cm 
• Grubość: 5 cm

Instrukcja obsługi:

→ Umieść 2x baterie AA w gnieździe baterii na spodzie masażera.
→ Uruchom masażer wciskając przycisk I/O na froncie urządzenia.
→ Aby zwiększyć intensywność masażu ponownie wciśnij przycisk I/O.
→ Aby wyłączyć urządzenie jeszcze raz wciśnij przycisk I/O.

UWAGA: Należy pamiętać, że optymalny czas masażu to około 15 minut.

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.


