
Úvod 
 
Tato masážní pistole je špičkové masážní zařízení, které využívá pulzující 
vibrace ke zlepšení tělesných schopností a celkového výkonu. 
 
Masážní pistole je vyrobena z nejlepších průmyslových komponent, které 
poskytují správné množství vibrací. 
Nabízí lidem všech věkových skupin a všech úrovní fyzické zdatnosti možnost ke 
zlepšení celkového fyzického výkonu, možnost rychlejšího zotavení po zranění, 
zlepšení flexibility, rozsahu pohybu, ale i pohodlí a celkové pohody. 
 
 

1. Tlačítko pro vyjmutí baterie 
2. Indikátor stavu baterie 
3. Spínač baterie 
4. Port nabíječky 
5. 6 náhradních masážních hlav 
6. Indikátor stavu napájení ( pokud LCD displej ukazuje 99 je bateri plně 

nabitá, postupně se mění na 80,60,40 a pokud se na displeji objeví 20 je 
potřeba baterii nabít) 

7. Ukazatel rychlosti vibrací, čísla od 1-6, což znamená že frekvence 
rychlosti při stupni 1 dosahuje kolem 1200 ot / min. a naopak při rychlosti 
stupně 6 dosahuje kolem 3200 ot / min. 

8. Tlačítko přepínače rychlosti 
9. Baterie, napětí 2200 mah/24V 

 

 
 
 
 



 

Provoz 
 
Pro instalaci bateri zarovnejte tlačitko indikátoru baterie a vložte baterii, chcete-li 
naopak baterii vyjmout, držte ji za rukojeť, stskněte tlačítko pro vyjmutí baterie a 
poté jivytáhněte. 
 
Po nasazení baterie přepněte spínač do polohy ON. Rozsvítí se indikátor baterie, 
čísla na pravé straně ukazují stav nabití (99-20) 
 
Podle potřeby nasadtě do kulatého předního otvoru pistole vhodnou masážní 
hlavici. 
 
Opakovaným stlačením tlačítka 8 (viz.obrázek) přepnete intenzitu vibrací. 
 
Po ukončení masáže přepněte spínač do polohy OFF a displej se vypne. 
 
Podle potřeby masírujte požadovanou část těla požadovanou rychlostí. 
Produkt má vestavěné ochranné zařízení, které přístroj automaticky zastaví, 
když běží po dobu 10 minut. Chcete-li používat déle, jednoduše opět zapněte. 
 

Pokud dojde k úplnému vybití baterie, nabíjení trvá cca 2 hodiny. 
 

Pro nabíjení připojte konec DC 24V adaptéru k nabíjecímu portu baterie a 
zapojte kabel nástěnné nabíječky do zásuvky. 
 

LED pásek na světlech baterií pulzuje, aby ukazoval stav baterie a indikoval 
aktivní nabíjení. 
Pokud se baterie nabíjí, blikají LED kontrolky a signalizují tak úroveň nabití 
baterie a aktivní nabíjení. 
Baterie jsou plně nabité, když LED kontrolky přestanou blikat a zůstanou svítit. 
Baterii lze nabíjet kdykoli a při jakékoli úrovni nabití. 
Nedoporučuje se zcela vybít baterii až na červenou úroveň LED. 
Zařízení vydrží v provozu většinou více než dvě hodiny v závislosti na rychlosti  
vibracích během používání. 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

Nabíjení 

 
BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE: 
PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM A POŽÁREM MUSÍ 
BÝT TENTO PRODUKT POUŽÍVÁN V SOULADU S NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY. 
 

1. Produkt je určen pouze pro dospělé. 
2. Používejte pouze na suchý čistý povrch těla přes oděv lehkým stlačením a 

pohybem po těle přibližně 60 vteřin na konkrétní oblast těla. 
3. Masážní zařízení používejte podle potřeby pouze na měkké tkáni těla, 

aniž byste vyvolali bolest nebo nepohodlí. Nepoužívejte na hlavě, 
kloubech nebo kostnatých částech těla. 

4. Používejte pouze nástavce, které poskytují nejlepší požadovaný efekt. 
5. Pohmoždění může nastat bez ohledu na nastavení regulace nebo 

aplikovaný tlak. Ošetřované oblasti často kontrolujte a okamžitě přístroj 
zastavte při prvních známkách bolesti nebo nepohodlí. 

6. Udržujte prsty, vlasy a jiné části těla mimo hřídel a zadní stranu 
masážního nástavce, jinak by mohlo dojít ke skřípnutí. 

7. Do ventilačních otvorů masážního zařízení nevkládejte žádné předměty. 
8. Neponořujte do vody ani nenechte vodu proniknout do ventilačních otvorů 

masážního zařízení. 
9. Masážní zařízení před pádem a špatným použitím. 
10. Nabíjejte pouze originální nabíječkou 24VDC. 
11. Před každým použitím zařízení a baterii pečlivě zkontrolujte. 
12. Masážní zařízení sami nijak nepravujte ani nepředělávejte. 
13. Nikdy nenechávejte masážní zařízení v provozu nebo nabíjení bez 

dozoru. 
 

 
Údržba, čištění, skladování 
 
K čištění zařízení použijte navlhčený ručník a následně osušte měkkým 
hadříkem. 
Při skladování a přepravě vždy vyjměte baterii a uložte ji do originální kartonové 
krabice. 
  
 

  

 

 
 

 



Upozornění 

 
Neponořujte do vody. Chraňte před vlhkem a teplem. Udržujte ventilační otvory 
čisté. 
Neodstraňujte šrouby ani se nepokoušejte přístroj rozebírat. 
Nepracujte nepřetržitě déle než hodinu. Před opětovným použitím nechte 
zařízení 30 minut odpočívat. 
Po nabíjení nebo před použitím zařízení odpojte nabíječku. 
Pouze pro dospělé. Nepoužívejte, pokud jste zraněni. Před použitím tohoto 
produktu se poraďte se svým lékařem. 
Používejte pouze v souladu s instrukčními materiály, které jsou soušástí přílohy 
pokynů k produktu. 
PROSÍM NEPOUŽÍVEJTE MASÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ NEBO ŽÁDNÉ JINÉ VIBRAČNÍ 
ZAŘÍZENÍ BEZ PŘEDCHOZÍHO SCHVÁLENÍ OD VAŠE LÉKAŘE, POKUD PRO 
VÁS PLATÍ COKOLIV Z NÁSLEDUJÍCÍHO: 
Těhotenství, cukrovka s komplikacemi (jako je neuropatie nebo poškození 
sítnice), nedávná operace, epilepsie nebo migrény, vyhřezlé ploténky, 
spondylolistéza nebo spondylóza, nedávné náhrady kloubů nebo pokud máte 
jakékoli obavy o vaše fyzické zdraví. Slabší jedinci a děti by měly být 
doprovázeni dospělými při použití jakéhokoli vibračního zařízení. Tyto 
kontraindikace neznamenají, že nejste schopni používat vibrační nebo masážní 
zařízení, ale doporučujeme vám nejprve se poradit s lékařem. 
Probíhá průběžný výzkum účinků vibračních cvičení na specifické zdravotní 
poruchy. Výsledkem bude pravděpodobně zkrácení seznamu kontraindikací, jak 
je uvedeno výše. Praktické zkušenosti ukázaly, že začlenění vibračního cvičení 
do léčebného plánu je v řadě případů žádoucí. Masáž musí být prováděna na 
základě doporučení a doprovodu lékaře, specialisty nebo fyzioterapeuta. 
Záruka platí od okamžiku nákupu. 
 
Pokud produkt selže z důvodu vad materiálu nebo provedení během 2 let od 
zakoupení, prodávající společnost opraví nebo vymění díly nebo zdarma vymění 
celý produkt, s výjimkou následujících případů: 

1. Nesprávné použití nebo poškození zařízení způsobené přepravou. 
2. Neoprávněná demontáž a oprava tohoto zařízení. 
3. Nedodržení pokynů. 
4. Produkt je poškozen v důsledku používání nebo skladování v neobvyklém 

prostředí nebo špatnou údržbou zákazníka. 
5. Při reklamaci je potřeba doložit doklad o nákupu. 

 

 
DOVOZCE DO ČR: 
TEJPY.cz s.r.o. 
Pohhnertova 1724/4 
182 00  Praha 8 


