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NÁVOD K POUŽITÍ
Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně přečtěte 
tuto příručku a postupujte podle pokynů.  Příručku uchovejte i pro její případné další použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, POŽÁREM A ZRANĚNÍ OSOB. TENTO VÝRO-
BEK MUSÍ BÝT POUŽÍVÁN V SOULADU S NÁSLEDUJÍCÍMI POKYNY

1. Používejte pouze podle těchto pokynů. Není určeno pro děti.
2. Udržujte místo masáže čisté a dobře osvětlené. 
3. Nepoužívejte masážní zařízení ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, 
plynů nebo prachu.
4. Masážní zařízení může vytvořit jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary. 
5. Během obsluhy masážního zařízení držte děti a ostatní kolem sebe z dosahu. Rozptýlení vaší pozor-
nosti může způsobit ztrátu kontroly nad obsluhou pistole.
6. Buďte opatrní, sledujte, co děláte a při práci s masážním zařízením používejte zdravý rozum. Nepouží-
vejte masážní pistoli, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Okamžik nepozornos-
ti při používání masážní pistole může způsobit vážné zranění. 
7. Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před připojením k masážní baterii nebo při přenosu zařízení se ujis-
těte, že je spínač ve vypnuté poloze. Přenos masážní pistole s prstem na spínači nebo s aktivní masážní 
pistolí, která je zapnutá, způsobuje nehody. 
8. Neponořujte do vody a nedovolte, aby voda vnikla do ventilačních otvorů masážní pistole.
9. Při používání vždy udržujte správnou polohu a rovnováhu. To umožňuje lepší ovládání masážní pistole 
v neočekávaných situacích.
10. Masážní pistoli nabíjejte pouze přiloženou nabíječkou, která je součástí balení.
11. Nenoste volné oblečení nebo šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte mimo dosah pohyblivých částí. 
Pohyblivé části mohou zachytit volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy.
12. Před každým používáním zařízení a baterii pečlivě zkontrolujte.
13. Na masážní pistoli netlačte. Pro aplikaci použijte správný nástavec. 
14. Nepoužívejte masážní pistoli, pokud je spínač nefunkční. Pokud pistoli nelze ovládat spínačem, stává 
se nebezpečnou a jen nutné ji opravit. 
15. Před jakýmkoli nastavením, výměnou příslušenství nebo uskladněním masážní pistole zkontrolujte, 
zda je spínač ON/OFF vypnutý. Toto preventivní opatření snižuje riziko náhodného spuštění masážní 
pistole.
16. Masážní pistoli uchovávejte mimo dosah dětí a nedovolte osobám, které nejsou s masážní pistolí 
nebo s těmito pokyny seznámeny, aby ji obsluhovaly. Masážní pistole se může stát nebezpečnou v rukou 
osoby, která není dostatečně seznámena s její obsluhou. 
17.Masážní pistoli a příslušenství používejte v souladu s těmito pokyny. Použití masážní pistole pro jiné 
úkony, než je určená, může být nebezpečné.

MASÁŽNÍ PISTOLE RELAX
Model: RC-MG-030
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VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ
1. Neponořujte výrobek do vody. Chraňte jej před tekutinami nebo zdroji tepla. Udržujte ventilační otvo-
ry mimo prach a nečistoty.
2. Neodstraňujte šrouby ani se nepokoušejte zařízení rozebírat. 
3. Nepracujte nepřetržitě déle než jednu hodinu. Před opětovným použitím nechte zařízení 30 minut 
odpočívat. 
4. Po nabíjení nebo před použitím odpojte nabíječku.
5. Pouze pro dospělé. Nepoužívejte zařízení na zraněná místa. Před použitím tohoto zařízení se poraďte 
se svým praktickým lékařem.
Masážní pistole je přenosné dobíjecí vibrační zařízení. Po intenzivním cvičení může účinně zmírnit bolest 
způsobenou hromaděním kyseliny mléčné a zmírnit bolest svalů u ležících osob.

Balení obsahuje:
1x kufřík, 1x masážní pistole; 6x masážní nástavec; 1x nabíječka, 6 x náhradní těsnění

TECHNICKÉ PARAMETRY
Model RC-MG-030

Příkon 20 W Max.

Otáčky motoru 1200 - 3300 RPM

Hlučnost 50 dB

Rychlost Nastavení rychlosti 1 - 20

Kapacita baterie 2000 mAh

Jmenovité napětí 16,8 V

Jmenovitá frekvence 20 - 58 Hz

Baterie Odnímatelná

Provozní doba 2-5 h (v závislosti na rychlosti)

Doba nabíjení 5-6 h

Masážní hlavice 6 ks

Hlavní materiál ABS a silikon

G. W/N. W 1260G/890G

Velikost produktu 25,2 x 7,5 x 24,5 cm

SPECIFIKACE
Zobrazení úrovně rychlosti vibrací (20 úrovní rychlosti)

Zobrazení kapacity baterie (10 úrovní kapacity)

Rychlost vibrací (-)

Tlačítko ON/OFF (zapnout – vypnout)

Rychlost vibrací (+)

Před prvním použitím baterii plně nabijte.

Hlavní vypínač 
ON/OFF
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Pokud chcete baterii vyjmout, uvolněte ji stiskem tlačítka (viz. obrázek) a tahem vyjměte. Při vkládání 
dbejte na to, aby byl v zákrytu výřez v těle příruby s výstupkem na těle baterie.

PROVOZ
1. Zapněte hlavní vypínač ve spodní části masážní pistole. Světelná dioda ve spodní části rukojeti pistole 
se rozsvítí zeleně.  Pistole je připravena k použití
2. Stiskněte tlačítko ON/OFF a masážní pistole se zapne.
3. Stisknutím tlačítek + a – upravte podle potřeby rychlost vibrací masážní pistole.
4. Pokud je kapacita baterie menší než 20 %, světelná dioda ve spodní části masážní pistole zčervená; je-
-li energie menší než 10 %, na displeji se zobrazí E1, je třeba masážní pistoli okamžitě nabít. 
5. Když je baterie plně nabitá, světelná dioda ve spodní částí masážní pistole změní barvu z červené na 
zelenou.
6. Chcete-li vyjmout baterii, stiskněte palcem tlačítko pro uvolnění baterie. Druhou rukou vytáhněte 
baterii směrem dolů.

MASÁŽNÍ HLAVICE – POUŽITÍ

Před prvním použitím baterii plně nabijte.

Tlačítko pro uvolnění baterie

Zajišťovací západka

Kulatá hlavice
Vhodná pro masáž všech svalů a také 
pro uvolnění svalů před a po cvičení. 

Plochá hlavice
Vhodná pro masáž citlivých 
a kostnatých míst

Hlavice ve tvaru U
Vhodné pro svaly na obou stranách 
páteře. Hlavice ve tvaru U se vyhýbá 
páteři a krčním obratlům (Nelze 
použít přímo na páteř 
a krční obratle, může to způsobit 
fyzické poškození)

Palcová hlavice
Vhodná na chodidla a dlaně. Je 
malá, ale dokáže vyvinout velkou 
energii.

Oblouková hlavice
Jedná se o kruhový oblouk ve 
tvaru, který je vhodný pro masáž 
stehenních svalů.

Hlavice tvaru „hříbek“  
Vhodná pro většinu částí těla, pro 
jemnou masáž ztuhlých partií.
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NABÍJENÍ
1. Plně nabijte baterii před prvním použitím, nabíjejte po dobu až 6 hodin. 
2. K nabíjení baterie použijte pouze dodaný originální adaptér.
3. Blikající světla znamenají, že se baterie nabíjí.
4. Kontrolky LED přestanou blikat a zůstanou svítit, což znamená, že je baterie plně nabitá.
5. Baterii lze dobít kdykoliv na libovolnou úroveň.
6. Pokud se kontrolka LED rozsvítí červeně, musíte baterii nabít. 
7. Průměrná doba chodu je 2 a více hodin v závislosti na úrovni rychlosti vibrací a tlaku vyvíjeném během 
používání.

ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ
1. Otřete suchým hadříkem.
2. Skladujte v dodaném obalu na suchém místě.
3. Udržujte ventilační štěrbiny motoru čisté.
4. Udržujte všechny ovládací prvky bez prachu.
5. K čištění zařízení nikdy nepoužívejte vodu ani chemické čisticí prostředky.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení.
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo 
v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem 
správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních 
negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace 
odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nespráv-
né likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení.
Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci
nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použi-
tí.

Záruka se nevztahuje
-  na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku 

v důsledku jeho používání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících 

běžnému opotřebení... )
-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím 

apod.)
-  na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslu-

šenství či nevhodných nástrojů apod.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. 
Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě 
nese riziko případné škody výhradně majitel.


