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Дякуємо!
Дякуємо вам за довіру до нашої продукції! Вітаємо з покупкою 

нашого Масажного ролику. Уважно прочитайте інструкцію з 

експлуатації та використовуйие пристрій так, аби відчути усі його 

переваги. Отримуйте користь від Масажного вібраційного ролику

із функцією підзарядки на довгі роки. 

Керування приладом 

Отвір для 
живлення 

Кнопка функцій 

Індикатори батареї  

   4 LED підсвітка для відображення рівня інтенсивності 
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Техніка безпеки

Важлива інформація!

Запам’ятайте!
Перед використанням уважно прочитайте інструкцію. Не викидайте 

інструкцію. У разі передачі пристрою іншим особам, передавайте 

разом із ним інструкцію з експлуатації. 

Роз'яснення позначок 

Це інструкція до данного приладу. Вона 
містить важливу інформацію про 
використання. Уважно прочитайте інструкцію. 
Порушення інструкції може пошкодити ваш 
прилад.  

УВАГА

Щоб уникнути пошкодження зверніть 
увагу на ці примітки.

ОБЕРЕЖНО

Щоб уникнути пошкодження зверніть увагу 
на ці примітки.

ПРИМІТКА

Ці примітки дають додаткову інформацію 

щодо використання. 

Категорія захисту II

Категорія захисту III

 Номер партії Виробник

Техніка безпеки

Використання за призначенням 

Масажний ролик призначений для комбінованого масажу з 
вібраційним тиском (за власною вагою) дорослих для досягнення 
релаксації глибоко в м’язах та послаблення напруги. 

Протипоказання

 Масажний ролик не підходить особам, що мають проблеми з м’язами 
або внутрішними органами. Це може констатувати вам лікар. 

 Порадьтеся зі своїм лікарем, якщо: 

 у вас є вагітність, імплантати або кардіостимулятори. 

 у вас є діабет, mellitus, подагра, порушення кровообігу, рани, 
синці, опіки або варикозне розширення вен. 

Джерело живлення

 Перш ніж підключити пристрій до джерела живлення, переконайтесь, 
що напруга сумісна з вашим мережевим джерелом живлення. 

 Вставляйте блок живлення до розетки лише тоді, коли прилад 
вимкнений. 

 Щоб зарядити батарею, використовуйте блок живлення, 
що йде в комплекті з пристроєм. 

 Бережіть блок живлення, кабель та прилад від ударів, гарячих 
поверхонь, вологи та рідин. 

 Не торкайтеся джерела живлення без освітлення, коли ви стоїте у 
воді, і завжди тримайтеся за вилку сухими руками. 

 Не тримайтеся за пристрій, якщо він потрапив у воду. Негайно вийміть 
його з розетки.  
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Техніка безпеки

 Заряджайте пристрій так, аби вилці нічого не заважало. 

• Завжди вимикайте прилад після використання за допомогою

функціональної кнопки. 

• Щоб відключити прилад від джерела живлення, завжди

тримайтеся за вилку, витягуючи його з розетки.  Не тягніть за

кабель!

 Не носіть, не тягніть і не крутіть пристрій на кабелі або 
блоці живлення. 

• Припиніть використання пристрою, якщо адаптер пошкоджено. З
міркувань безпеки ці деталі можна замінити лише у сервісному центрі.

• Кабель не повинен бути зігнутим чи зкручиним. 

Особливі групи людей

 Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і старше 
та люди зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими 
здібностями або відсутністю спеціальних навичок, якщо їм було 
надано інсоруктора чи інструкцію з використання приладу безпечним 
способом та донесенні особливості техніки безпеки. 

• Дітей мають бути під контролем дорослих, щоб вони не грали з
пристроєм.

• Не використовуйте цей пристрій для доповнення або заміни
медикаментозного лікування.

• Хронічні скарги та симптоми можуть погіршитися.

• Не використовуйте прилад поблизу органів чи поблизу будь-яких
чутливих місць.

• Якщо під час масажу ви відчуваєте біль або дискомфорт, негайно
припиніть використання і проконсультуйтеся з лікарем.

• Перш ніж користуватися пристроєм, проконсультуйтеся з лікарем
щодо будь-яких незрозумілих больових відчуттів, якщо ви проходите
медикаментозне лікування або використовуєте медичне обладнання.

Техніка безпеки

Перед використанням приладу

 Перевірте на пошкодження блок живлення, кабель та пристрій перед 
зарядкою. Не використовуйте несправний блок живлення. 

 Не користуйтеся приладом, якщо на ньому або на кабель живлення є 
ознаки пошкодження, якщо він не в ідеальному робочому стані, або 
після падіння або проникнення у нього рідини.  Щоб збезпечити 
власну безпеку, завжди надсилайте прилад у сервісний центр. 

Експлуатація приладу 

Не використовуйте прилад у комерційних або медичних 

цілях. 

Якщо у вас є сумніви щодо вашого здоров’я, 

проконсультуйтеся зі своїм лікарем щодо 

використання Масажного ролику. 

Використовуйте лише у приміщенні! 

Не використовуйте прилад у вологих приміщеннях. 

• Пристрій повинен використовуватися тільки за призначенням, як
описано в інструкції з експлуатації.

• Не використовуйте прилад для будь-яких інших цілей.

• Використовуйте прилад лише у відповідному місці, як це описано у
інструкції.

• Не користуйтеся приладом під час сну або коли ви лежите в ліжку.

• Не користуйтеся приладом перед сном.  Масаж має стимулюючу
дію.

• Ніколи не користуйтеся приладом під час керування транспортним
засобом.

• Максимальний час одного сеансу масажу з вібрацією - 10 хвилин.

• У разі перевищення цього часу виріб автоматично вимикається.
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Техніка безпеки

• Перед тим, як знову увімкнути виріб, дайте охолонути
двигуну протягом декількох хвилин.

• Ніколи не залишайте прилад без нагляду, якщо він
підключений до джерела живлення (зарядки)

• Не дозволяйте приладу контактувати гострими або колючими
предметами.

• Не накривайте прилад, коли його увімкнено.  Ніколи не
використовуйте його під ковдрою або подушкою.  Існує
небезпека виникнення пожежі, ураження електричним
струмом або травм.

• Якщо застосовуєте прилад до голови, шиї або верхньої
частини спини, ми рекомендуємо вимкнути вібраційний
масаж.

• Вбудовані батареї не призначені для обміну або зняття
кінцевим користувачем.  Якщо виникають проблеми з
джерелом живлення, зверніться в сервісний центр.

• Ви можете чистити пристрій самостійно.  Якщо виникають
несправності пристрою, не ремонтуйте його самостійно,
оскільки це призводить до автоматичного закінчення всіх
гарантійних прав.  Зверніться до свого спеціаліста-дилера та
проведіть ремонт у сервісному центрі.

• Очищення та догляд за приладом не повинен здійснюватися
дітьми без нагляду.

• Не занурюйте прилад у воду або інші рідини.

• Якщо все-таки рідина проникла в пристрій, негайно вимкніть
його та відключіть мережевий кабель, якщо він був
підключений.  Зачекайте, доки прилад повністю висохне.

Корисна  інформація

Комплектація та упаковка 

Перш за все, переконайтеся, що пристрій добре упакований та не 

пошкоджений жодним чином.  У разі сумнівів, не використовуйте 

його та зверніться до свого дилера чи до сервісного центру. 

Комплектація включає:

• 1 масажний ролик

• 1 блок живлення (для зарядки) з кабелем

• 1 інструкція

Упаковка може використовуватися у якості вторинної сировини.  

Будь ласка, утилізуйте пакувальний матеріал, який більше не 

потрібен, належним чином. 

Якщо під час розпакування ви помітили будь-які пошкодження, 

спричинені транспортуванням, зверніться до продавця.  

УВАГА
Переконайтеся, що поліетиленовий пакунок знаходить у 
недоступному для дітей місці! Ризик удушення! 

Як працює Масажний ролик?

Масажний вібраційний ролик - це масажний ролик з вібраційним

мотором для глибоко ефективного вібраційного масажу.  Він запобігає 

напруженню м’язів і швидше регенерує м’язи (наприклад, після 

інтенсивного тренування). Масажний ролик із функцією підзарядки 

поєднує глибокий вібраційний масаж з масажем під тиском (власної 

ваги), щоб найефективніше розслабити напружені м’язи. 

ОБЕРЕЖНО
Не перевищують максимальний час масажного сеансу 
- 10 хвилин.   
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Експлуатація

Зарядка батареї 
 
Перед першим використанням літієву батарею слід зарядити (1 x літієва 
батарея 7,4 В, 2200 mAh) повністю. Тому підключіть зарядний пристрій до 

приладу, а інший його кінець до джерела живлення (у розетку). Повна 
зарядка акумулятора займає близько 3 годин. Під час зарядки миготітимуть 3 

LED-індикатори . Коли батарею буде повністю заряджена, LED-індикатори 
світитимуться постійно. Тепер ви можете від’єднати зарядний пристрій. 

Повністю заряджена батарея дає змогу пристрою працювати безперервно  

протягом 5 годин (на 1рівні) та, відповідно, 60 хвилин (на 3 рівні).
Якщо інтенсивність масажу помітно зменшується, зупиніть та зарядіть прилад. 

Увага: Якщо три індикатори акумулятора не спалахнули після 

шести годин безперервної зарядки, вийміть адаптер живлення, 

щоб уникнути небезпеки. 

Застосування з масажною функцією

Масажний вібраційний ролик має 1 режим масажу та 3 режими

інтенсивності масажу, які обираються з допомогою функціональної

кнопки. 

1й рівень: Тисните кнопку і прилад починає вібраційний масаж, 

швидкість знаходиться на першому рівні, вмикається індикатор першої 

потужності. 

2й рівень: Тисните ту саму кнопку вдруге і швидкість вібрації переходить 

на другий рівень, загоряється два індикатори. 

Авто режим: Натисніть на цю кнопку втретє і вібрація перейде у авто 

режим. 

3й рівень: Натисніть функціональну кнопку вчетверте і швидкість вібрації

досягне свого максимуму, вмикається чотири індикатори потужності.  

Натисніть цю кнопку вп’яте і прилад вимкнеться.  

(Поради: Вбудований режим 2-секундного натиску на кнопку функціоналу  

дозволяє вимкнути прилад на будь-якому етапі.) 

3rd 

Level 
Auto  

Mode

Інше

Очищення та догляд 

• Перед тим як чистити прилад, переконайтесь, що прилад
вимкнено, а блок живлення відключено.  Дайте пристрою
охолонути.  Очистіть прилад лише злегка вологою губкою.
Ніколи не використовуйте щітки, агресивні чистячі засоби,
бензин, розріджувачі або спирт.  Натріть прилад насухо чистою
сухою тканиною.

• Ніколи не занурюйте прилад у воду для його очищення та не
допускайте потрапляння води в прилад.

• Зачекайте, поки пристрій повністю висохне, перш ніж
використовувати його знову.

• Вирівняйте і розплутайте будь-які перегини в кабелі.

• Будьте уважні, коли згортаєте мережевий кабель, щоб не
пошкодити його.

• Ідеально слід зберігати пристрій у оригінальній упаковці та
зберігати його в чистому, сухому місці.

Утилізація

Цей продукт не слід утилізувати разом з побутовими 
відходами, користувачі зобов’язані здавати всі електричні або 
електронні пристрої, незалежно від того, містять вони токсичні 
речовини,  міському або комерційному пункті збору, щоб їх 
можна було утилізувати у екологічний спосіб. 
Зверніться до свого муніципального органу чи свого дилера 
щодо інформації з утилізації. 

Технічні характеристики
 

Масажний вібраційний ролик 
Input: 9V 

 

1000 mA 

Наіменування
Напруга
Акумулятор 
Час зарядки 
Авто вимкнення

DC 7,4V 2200 mAh
прибл. 3 години після 
прибл. 10 хвилин

Умови використання   Тількі у сухому приміщенні
Умови зберігання
Габарити

Чисте, сухе та прохолодне приміщення
прибл. ø 12,5 x Д 44 см

Вага прибл. 1,2 кг

Відповідно до нашої політики постійного вдосконалення продукції, ми 

залишаємо за собою право вносити технічні та візуальні зміни без 

попереднього повідомлення.
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