
MASÁŽNÍ PISTOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO MIOFASCIÁLNÍ FYZIOTERAPIE 

 

Masážní pistole představuje účinnou pomoc při ztuhnutých a boestivých svalech. Nabízí 

pomoc u bolestí svalů, ligamentů, vaziva apod. Používat ji můžete jako pomůcku po 

operaci.Nabízí vám rychlé uvolnění svalové hmoty. Pomůže vám také při: 

• Redukci svalového napětí a boestivých svalech 

• Zlepšneí krevního oběhu 

• Zlepšení zdraví vašich vaziv a ligamentů 

• Zvýšení efektivity při tréningu a fyzické aktivitě 

 

Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod k použití kiterý si uschovejte pro další 

možnou potřebu.  

 

 

 

 

 

 



INFORMACE O VÝROBKU A OBSAH BALENÍ 

BALENÍ OBSAHUJE: 

1x masážní hlava 

4x masážní nástavce 

1x nabíječka 

1x uživatelská příručka 

1x roční záruka 

 

1. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí 

2. indikátor nastavení úrovně LED 

kontrolka (červená) 

3. indikátor nastavení úrovně frekvence 

LED kontrolka (modrá) 

4. ruční odjimatelná baterie 

5. vyměnitelná masážní hlava (pro výměnu je potřeba hlavu z přístroje vytáhnout),  

6. DC konektor pro dobíjení 

7. AC konektor do zásuvky 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

AC adaptér: 7.4-12V 

Výkon (výkon za minutu/frekvence (Hz):  

- stupeň 1 - 1800 rpm/30Hz 

- stupeň 2 – 2400 rpm/40Hz 

- stupeň 3 – 3200 rpm/53Hz 

Váha: 1,1 kg (1.4 kg s adaptérem) 

Nástavce: 4x 
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POKYNY PRO BEZPEČNOST 

V rámci vyhnutí se elektrickému šoku, požáru nebo zranění respektujte tyto pokyny: 

- Pouze pro dospělé. 

- Použití je povrchové na čisté a suché kůži. Pistoli nepoužívejte přes oblečení. 

Stiskněte a něžně pohybujte po kůži. Čas aplikace na jednom místě nesmí překročit 60 

vteřin. 

- Aparát nesmíte používat na tvrdých částech těla jako jsou hlava nebo kosti, ale pouze 

na měkkých místech vašeho těla. Po stlačení se můžou objevit modřiny. Po masáži 

vždy kontrolujte místa které jset masírovali.  

- Pokuď ucítíte jakýkoliv diskomfort nebo bolest, přestaňte s aplikací. 

- Prsty, vlasy a další části těla nevystavujte zadní části masážního aparátu. 

- Před ventilátor nepokládejte žádné bariéry. 

- Aparát nesmí přijít do styku s vodou. 

- Při použití buďte opatrní, aby vám aparát nevypadl z ruky. 

- Aparát dobíjejte výlučně s 24VDC. 

- Před použitím aparát vždy skontrolujte. 

- Aparát sami neopravujte a neměňtě. 

- Aparát nikdy nepouštějte bez dozoru. 

 

 

NÁVOD K POUŽITÍ 

Aparát se používá v níže uvedených oblastech: 

- Kůže a podkožné tkanivo 

- Centrální a sympa nervovou soustavu 

- Bolesti vaziv a svalů 

- Rehabilitace 

- Regenerace po operacích a zraněních 

- Relax 

 

1. Před použitím aparát odpojte z napájení.  

2. Stlačte tlačítko . 

3. Začnšte použitím stisknutítlačítka  pro zvýšení rychlosti. 

4. Přístroj nepoužívejte bez přestávky déle než 1 hodinu. Po 30 minutách přístroj 

vypněte, počkejte a znovu zapněte. 

5. Po skončení masáže stlačte  tlačítko pro vypnutí aparátu. 

6. Aparát očistěte a uschovejte podle návodu Údržba a úschova. 



ÚDRŽBA A ÚSCHOVA 

Aparát pravidelně čistěte. Zařízení není vodotěsné proto jej neomývejte vodou. Aparát otřete 

vlhkým hadříkem a pak jěště suchým. Aparát uschovejte v originální krabici. 

NAPÁJENÍ 

Před prvním použitím aparát dobíjejte 3 hodiny. Napájení: konektor zasuňte do otvoru v 

aparétě, pak zastrčte konektor do sítě.  

Při dobíjení bliká na aparátě LED kontrolka která indikuje kapacitu dobití baterie. Led 

kontrolky zhasnou když je baterie plně dobitá. V případě svítící červené kontrolky použití 

přístroje nedoporučujeme. Průměrný čas funkce přístroje jsou 2 hodiny, v závislosti od délky 

a intenzity masáže  

UPOZORNĚNÍ 

Přístroj nevystavujte styku s vodou ani příliš horkým předmětům. Dávejte pozor, aby do 

přístroje nevnikl prach. Neodstraňujte skrutky, ani jiné části přístroje. Přístroj nepoužívejte 

bez přestávky více než jednu hodiny. Žádáme vás, ayb jste přístroj po 30 miutách vypli a 

potom znovu zapli. Při použití odstraňte z přístroje dobíjecí kabel. 

Přístroj je určený pouze plnoletým osobám. V případě zranění přísttroj nepoužívejte. Před 

prvním použitím se poraďte se svým ošetřujícím lékařem.  

 


