
Ukazatel rychlostí (1-30)

Ukazatel stavu baterie

ON/OFF tlačítko, pro 
zapnutí podržte po dobu 
2 sekund
Zvýšení rychlosti
Snížení rychlosti

Masážní pistole
Symfony Pulse Lite

A: Displej
B: Držadlo
C: Masážní hlava
D: Nabíjecí USB-C port

Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt! Pro správné použití
si před použitím pečlivě přečtěte tento návod.

Název Masážní pistole Symfony Model Pulse Lite

Váha 800g

Materiál ABS

Kapacita baterie 2600mAh

Napětí 12V

Výkon 24W

Max. otáčky 6600±12% otáček/min (bez zatížení)

Ochrana Automatické vypnutí po 15 
minutách provozu

Rozměry 178x198x62mm

Počet rychlostí 30 rychlostí

Masážní hlavice 6 ks

Amplituda 8 mm

Nabíjecí napětí 5V

Doba nabíjení cca. 4 hod

Výdrž baterie cca. 6 hodin

Vlastnosti produktu:

Vložte hlavici a lehce ji otočte, abyste ji uvolnili. Nevkládejte ani nevyjímejte 
násilím.

Při instalaci masážní hlavice ji
vyrovnejte s výrobkem a pevně 
zatlačte do přesné polohy.

Použití hlavic:

Pro velké svalové 
skupiny: záda, 
hrudník, boky

Pro záda, 
uvolnění svalů

Pro hlubokou 
tkáň šlach, 
kloubů, dlaní, 
chodidel

Pro jakoukoli 
část těla

Na krk, páteř, 
rameno

Pro nohy, 
měkké tkáně

Varování

Před použitím tohoto produktu si pozorně přečtěte tento návod

1. Pouze pro dospělé. V případě že máte nějaké 
zranění tak zařézení nepoužívejte.

2. Při používání udržujte pokožku v suchu. Nedoporu-
čuje se používat, na mokré pokožce.

3. Nevkládejte prosím tento výrobek do vody. Věnujte 
prosím pozornost tomu, aby byl větrací otvor suchý.

4. Nevhazujte tento výrobek do ohně. Uchovávejte 
mimo dosah míst nebo předmětů s vysokou teplotou.

5. Výrobek nerozebírejte.

6. Nepoužívejte jej nepřetržitě déle než 1 hodinu. Před 
dalším použitím by měl být interval alespoň 30 minut.

7. Pokud dojde k nežádoucí reakci, okamžitě přestaňte 
tento produkt používat

Nabíjení
1. Tento produkt vyžaduje výstup 5V 1A-2A USB pro nabíjení, pokud použití adaptéru s jinými 

speci�kacemi může vést k selhání nabíjení nebo poškození.

2. Když je zbývající kapacita baterie menší než 20, blikání indikuje nabíjení. Zobrazuje se krok 

za krokem podle polohy převodu. Když je baterie nabitá na „99“. Pomalu přejde do režimu 

udržovacího nabíjení. Když přestane blikat. To znamená, že baterie je plně nabitá.

3. Pokud je energie nedostatečná, nabijte ji prosím včas. Nepoužívejte jej, dokud není zcela 

mrtvý.

4. Nepoužívejte tento výrobek při nabíjení.

5. Když se produkt nepoužívá, měl by se jednou za měsíc dobít a může být po dlouhou dobu v 

pohotovostním režimu.

Návod k použití
1. Stisknutím a podržením tlačítka napájení na 2 sekundy spustíte stroj.

2. Po stisknutí + se intenzita masáže zvýší a maximum je 30.

3. Stiskněte - pro snížení intenzity masáže.

4. Opakovaně stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund

5. Pokud jej budete používat nepřetržitě po dobu 10 minut, rukojeť se postupně zahřeje. V 

tomto okamžiku prosím vypněte stroj v intervalu 30 minut, než jej znovu použijete.

Údržba, čištění a skladování
1. Otřete čistou měkkou utěrkou, nepoužívejte alkohol ani jiná organická chemická 

rozpouštědla.

2. Neumisťujte tento výrobek na místo s vysokou teplotou a vlhkostí, ale udržujte jej na dobře 

větraném místě.

3. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, udržujte jej v čistotě a jednou za měsíc nabijte.

4. Udržujte jej mimo dosah dětí a domácích zvířat.


