
PISTOLET DO MASAŻU 
MODEL: 02

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Cyfrowy wskaźnik prędkości

Zwiększenie prędkości

Włącznik/Wyłącznik zasilania

Elektryczny wskaźnik cyfrowy

Zmniejszanie prędkości

Włącznik dotykowy

Bateria nadająca się do recyklingu

Port ładowarki DC

ZASTRZEŻENIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
KONIECZNIE PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

ZASTRZEŻENIA

Częstotliwość wibracji:

ŁADOWANIE

Płaska Okrągła Kciuk Widelec Nabój Łopata Stożek Sylikażel

NIE MOŻESZ UŻYWAĆ pistoletu do masażu ANI ŻADNEGO URZĄDZENIA WIBRACYJNEGO BEZ 
UPRZEDNIEGO UZYSKANIA ZGODY LEKARZA, JEŻELI DOTYCZY CIĘ KTÓREKOLWIEK Z NASTĘPUJĄ-
CYCH:

Ciąża, cukrzyca z powikłaniami takimi jak neuropatia lub uszkodzenie siatkówki, założony rozrusznik serca, 
niedawno przebyty zabieg operacyjny, epilepsja lub migreny, przepuklina krążka międzykregowego, kręgozmyk, 
spondyloliza lub spondyloza, niedawno założone implanty stawowe lub wkładka domaciczna, metalowe śruby 
lub płytki bądź jakiekolwiek problemy związane ze zdrowiem fizycznym. Osobom słabowitym oraz dzieciom 
podczas korzystania z jakiegokolwiek urządzenia wibracyjnego powinna towarzyszyć osoba dorosła. Te 
przeciwwskazania nie oznaczają, że nie możesz korzystać z wibracji lub urządzenia do ćwiczeń, ale radzimy 
najpierw skonsultować się z lekarzem.

Trwają badania nad wpływem ćwiczeń wibracyjnych na określone schorzenia. Ich wyniki prawdopodobnie 
wpłyną na skrócenie listy przeciwwskazań wymienionych powyżej. Praktyczne doświadczenie pokazuje, że 
włączenie ćwiczeń wibracyjnych do planu leczenia w wielu przypadkach jest zalecane. Należy to jednak zrobić 
za radą i pod opieką lekarza specjalisty lub fizjoterapeuty.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, POŻARU I POWSTANIA 
OBRAŻEŃ CIAŁA, UŻYWAJ TEGO PRODUKTU ZGODNIE Z PONIŻSZYMI INSTRUKCJAMI:

Przed pierwszym użyciem naładuj baterię do pełna, ładując podłączoną lub odłączoną od urządzenia baterię 
przez maksymalnie sześć godzin.
Aby naładować baterię, podłącz końcówkę DC dostarczonego zasilacza 25,2V do portu ładowania baterii i 
podłącz kabel boczny AC do gniazdka ściennego.
Pasek LED wskaźników baterii pulsuje, wskazując poziom jej naładowania i informując o trwającym procesie 
ładowania.
W przypadku ładowania z podłączoną baterią światła LED na urządzeniu migają, pokazując poziom 
naładowania baterii i informując o trwającym procesie ładowania.
Gdy wszystkie światła LED przestają migać i święcą się w sposób ciągły, oznacza to pełne naładowanie 
baterii.
Baterię można ładować w dowolnym czasie i przy dowolnym poziomie jej naładowania.
Nie zaleca się całkowitego rozładowania baterii sygnalizowanego przez zapalenie się czerwonego światła 
LED.
Średni czas pracy wynosi ponad 6 godzin, w zależności od poziomu prędkości i nacisku zastosowanego 
podczas użytkowania.

OSTRZEŻENIA I PRZESTROGI
Nie zanurzaj produktu w wodzie. Trzymaj go z dala od płynów i źródeł ciepła. Utrzymuj otwory wentylacyjne 
produktu wolne od kurzu i zanieczyszczeń.
Nie wykręcaj śrub ani nie próbuj demontować urządzenia.
Nie używaj produktu w sposób ciągły dłużej niż przez godzinę. Przed ponownym użyciem odstaw urządzenie 
na 30 minut. Odłącz ładowarkę od baterii urządzenia po naładowaniu lub przed przystąpieniem do masażu 
bądź czynności konserwacyjnych.
Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Nie używaj produktu, jeśli jesteś kontuzjowany lub 
skaleczony. Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem tego produktu.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Tylko dla osób dorosłych.
Stosuj wyłącznie na suchej, czystej powierzchni ciała, przez ubranie, lekko naciskając i przesuwając po ciele 
przez około 60 sekund na każdy obszar.
Używaj urządzenia Hypervolt tylko na miękkich tkankach ciała, tam, gdzie tego potrzebujesz, z taką siłą i 
prędkością, aby nie powodować bólu lub dyskomfortu. Nie używaj na głowie ani na żadnym twardym lub 
zbudowanym z kości obszarze ciała.
Używaj końcówek, które zapewniają najlepszy efekt.
Niezależnie od prędkości czy siły nacisku mogą powstawać siniaki. Często sprawdzaj masowane obszary i 
przy pierwszych oznakach bólu lub dyskomfortu przerwij masowanie.
Trzymaj palce, włosy i inne części ciała z dala od trzonu i tylnej części końcówki, ponieważ może to 
spowodować uszczypnięcie lub pociągnięcie.
Nie umieszczaj żadnych przedmiotów w otworach wentylacyjnych pistoletu do masażu.
Nie zanurzaj produktu w wodzie ani nie pozwól, aby woda dostała się do jego otworów wentylacyjnych. 
Nie upuszczaj ani nie używaj niewłaściwie pistoletu do masażu.
Ładuj urządzenie tylko za pomocą dostarczonej ładowarki 25,2 V DC. 
Dokładnie sprawdź urządzenie i baterię przed każdym użyciem.
W żaden sposób nie modyfikuj ani nie zmieniaj urządzenia.
Nigdy nie pozostawiaj bez nadzoru pracującego lub ładującego się pistoletu do masażu.

OBSŁUGA PISTOLETU DO MASAŻU
Wyrównaj i włóż baterię do podstawy urządzenia  – upewnij się, że jest bateria bezpiecznie zablokowana.
Włącz urządzenie, przestawiając umieszczony na spodzie włącznik zasilania do pozycji ON. Aby wyłączyć 
urządzenie, przestaw wyłącznik zasilania do pozycji OFF.
Gdy włącznik zasilania jest w pozycji ON, naciśnij raz włącznik dotykowy urządzenia, aby włączyć urządzenie 
na poziom pierwszy, dwa razy, aby włączyć urządzenie na poziom drugi i trzy razy, aby ustawić poziom trzeci 
(niebieskie diody LED będą wskazywać odpowiedni poziom mocy). Ponowne naciśnięcie włącznika 
dotykowego spowoduje wyłączenie urządzenia. 
Przy wyłączonym urządzeniu, nałóż do końca końcówkę masującą, wciskając ją na nasadę. Zdejmij 
końcówkę masującą, pociągając ją.
Masuj wybraną część ciała z pożądaną prędkością, stosując odpowiedni nacisk.
Aby wyjąć baterię, delikatnie naciśnij kciukiem przycisk zwalniający baterię. Drugą dłonią zdecydowanie 
pociągnij w dół uchwyt baterii.

KONSERWACJA, CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE
Do czyszczenia urządzenia używaj lekko zwilżonego ręcznika, po czym osusz miękką szmatką.
W celu przechowywania lub na czas podróży wyjmij baterię i umieść ją w dostarczonym pudełku kartonowym.

1. Mocny bezszczotkowy silnik o wysokim momencie 
obrotowym oraz technologia cichej pracy.
2. Wymienna bateria nadająca się do recyklingu.
3. Akumulator litowo-jonowy (4-8 godz. użytkowania 
na jedno ładowanie).
4. 30-stopniowe ustawienia prędkości dla 
optymalnego nacisku.
5. Bezprzewodowy i lekki (1kg).
     * Ładowarka sieciowa AC
6. Włącznik / wyłącznik (ON/OFF)
7. Wymienne końcówki (x8).
8. Funkcja automatycznego wyłączenia po 10 
minutach ciągłego użytkowania dla ochrony przed 
przeciążeniem.

Poziom 1 - 25Hz, poziom 2 - 26Hz, poziom 3 - 27Hz, poziom 4…….. 
poziom 30 - 54Hz

Waga:
1 kg

Ładunek elektryczny:
110-240V50 / 60Hz, 5A-25,2 VDC-1A

Importer: 
Big5 Krzysztof Czurczak
ul. Wysockiego 41/6
42-218 Częstochowa
NIP: 6861576041
www.heckermann.pl


