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INSTRUKCJA OBSŁUGI
Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu prosimy o dokładne 
zapoznanie się z instrukcją obsługi i przestrzeganie zawartych w niej zaleceń. Instrukcję obsługi należy 
zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, POŻARU I OBRAŻEŃ CIAŁA. 
TEGO PRODUKTU NALEŻY UŻYWAĆ ZGODNIE Z PONIŻSZYMI ZALECENIAMI
1. Należy używać zgodnie z niniejszymi zaleceniami. Nie jest przeznaczony dla dzieci.
2. Masowane miejsce powinno być czyste i dobrze oświetlone. 
3. Nie wolno używać przyrządu do masowania w środowisku zagrożonym wybuchem, np. w obecności 
łatwopalnych płynów, gazów bądź pyłów.
4. Urządzenia elektryczne są źródłem iskier, które mogą wywołać zapłon gazu lub innych unoszących się 
w powietrzu cząsteczek. 
5. W trakcie masażu, dzieci oraz inne osoby będące w pobliżu, powinny znajdować się poza zasięgiem 
urządzenia. Rozproszenie uwagi może być przyczyną utraty kontroli nad pasażerem.
6. Należy zachować ostrożność, skupiać się na wykonywanych czynnościach i kierować się zdrowym 
rozsądkiem podczas pracy z urządzeniem do masowania. Nie wolno używać pistoletu do masażu 
odczuwając oznaki zmęczenia lub będąc pod wpływem środków odurzających, alkoholu lub leków. 
Chwila nieuwagi w trakcie masażu może skutkować poważnym zranieniem. 
7. Nie wolno dopuszczać do przypadkowego uruchomienia. Przed wkładaniem, wymianą akumulatora 
lub podczas przenoszenia urządzenia należy upewnić się, że wyłącznik jest w pozycji OFF. Przenoszenie 
masażera z palcem na wyłączniku lub uruchomionego, może być przyczyną wypadku. 
8. Nie wolno zanurzać w wodzie ani dopuszczać do przedostawania się wody do wnętrza urządzenia 
przez otwory wentylacyjne.
9. Podczas masażu należy zawsze utrzymywać odpowiednią postawę i równowagę. Zapewnia to lepszą 
kontrolę nad urządzeniem w nieoczekiwanych sytuacjach.
10. Akumulator w pistolecie do masażu należy ładować wyłącznie za pomocą ładowarki dostarczanej z 
urządzeniem.
11. Przed przystąpieniem do masowania należy zdjąć luźne elementy ubrania i biżuterię. Włosy, 
elementy ubrania i rękawice należy trzymać poza zasięgiem poruszających się elementów. Ruchome 
elementy mogą zaczepić o luźne elementy ubrania, biżuterię lub wciągnąć długie włosy.
12. Przed rozpoczęciem używania należy dokładnie sprawdzić stan urządzenia oraz akumulatora.
13. Nie wolno zbyt dociskać masażera do ciała. Aby masaż był skuteczny należy używać odpowiedniej końcówki. 
14. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym wyłącznikiem. Gdy urządzenie nie może być 
kontrolowane za pomocą wyłącznika, może stanowić zagrożenie i w takim przypadku należy 
niezwłocznie oddać je do naprawy. 
15. Przed zmianą ustawień, wymianą końcówek lub odłożeniem urządzenia na miejsce przechowywania 
należy upewnić się, że wyłącznik znajduje się w pozycji OFF. Takie działania prewencyjne obniżają ryzyko 
przypadkowego uruchomienia pasażera.
16. Pistolet do masażu należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, nie wolno pozwolić na jego używanie 
osobom nie zaznajomionym z niniejszymi zaleceniami oraz zasadami jego obsługi. Masażer może stać się 
niebezpiecznym w rękach osoby, która nie jest odpowiednio zaznajomiona z zasadami jego obsługi. 
17. Pistolet do masażu powinien być używany zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. 
Używanie urządzenia do innych celów niż te, do których jest przeznaczone, może być niebezpieczne.

PISTOLET DO MASAŻU RELAX
Model: RC-MG-030
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UWAGI I OSTRZEŻENIA
1. Nie wolno produktu zanurzać w wodzie. Należy chronić go przed kontaktem z płynami oraz źródłami 
gorąca. Otwory wentylacyjne powinny być zawsze czyste.
2. Nie wolno wykręcać śrub ani rozbierać urządzenia. 
3. Urządzenie nie powinno pracować bez przerwy dłużej niż jedną godzinę. Przed ponownym użyciem 
powinno odpoczywać przez co najmniej 30 minut. 
4. Po zakończeniu ładowania lub przed rozpoczęciem pracy należy odłączyć ładowarkę.
5. Przeznaczone wyłącznie dla dorosłych. Nie wolno używać urządzenia na zranione miejsca. Przed 
rozpoczęciem używania urządzenia należy skonsultować się z lekarzem domowym.
Pistolet do masażu to przenośne ładowalne urządzenie wibracyjne. Po intensywnym wysiłku może 
skutecznie łagodzić ból spowodowany nagromadzeniem się w organizmie kwasu mlekowego oraz 
łagodzić bóle mięśni u osób leżących.

Opakowanie zawiera: 
1x kuferek, 1x pistolet do masażu; 6x końcówka masująca; 1x ładowarka, 4 x zapasowa uszczelka

DANE TECHNICZNE
Model RC-MG-030

Moc 20 W (maximum)

Obroty silnika 1200 - 3300 RPM

Poziom hałasu 50 dB

Prędkość Regulacja prędkości 1 - 20

Pojemność akumulatora 2000 mAh

Napięcie znamionowe 16,8 V

Częstotliwość znamionowa 20 - 58 Hz

Akumulator Wyjmowany

Czas pracy po naładowaniu 2-5 h (w zależności od wybranej prędkości)

Czas ładowania 5-6 h

Końcówki masujące 6 szt.

Wykonane z materiału ABS i silikon

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

Wymiary 25,2 x 7,5 x 24,5 cm

OPIS Informacja o poziomie prędkości wibracji (20 poziomów prędkości)

Informacja o poziomie naładowania akumulatora (10 poziomów)

Prędkość wibracji (-)

Przycisk ON/OFF (załącz / wyłącz)

Prędkość wibracji (+)

Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator

Wyłącznik  
główny ON/OFF
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Jeżeli masz zamiar wyjąć akumulator, naciśnij przycisk zwalniający (zob. rys.) i pociągnij za niego.  
Podczas wkładania zwróć uwagę na to, żeby wycięcie w korpusie kołnierza pokrywało się z wypustem  
na korpusie akumulatora.

SPOSÓB UŻYCIA
1. Przełącz wyłącznik główny znajdujący się w dolnej części pistoletu do masażu w pozycję ON. Lampka 
sygnalizacyjna w dolnej części uchwytu zapali się na zielono. Masażer jest gotowy do użycia.
2. Naciśnij przycisk ON/OFF a urządzenie uruchomi się.
3. Naciskając przyciski + i – można wybrać prędkość wibracji.
4. Gdy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 20%, lampka sygnalizacyjna w dolnej części 
urządzenia zapali się na czerwono; gdy spadnie poniżej 10%, na ekranie pojawi się symbol E1, oznacza 
to, że akumulator należy niezwłocznie naładować. 
5. Gdy akumulator będzie całkowicie naładowany, lampka zmieni kolor z czerwonego na zielony.
6. Jeżeli masz zamiar wyjąć akumulator, naciśnij przycisk zwalniający. Drugą ręką wyjmij akumulator, 
pociągając go w dół.

KOŃCÓWKI MASUJĄCE  
- PRZEZNACZENIE

Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator

Przycisk zwalniający blokadę  
akumulatora

Zatrzask

Końcówka kulista
Nadaje się do masażu wszystkich 
mięśni, a także do rozluźnienia mięśni 
przed i po ćwiczeniach.

Końcówka płaska
Nadaje się do masowania  
miejsc wrażliwych i kościstych.

Końcówka w kształcie litery „U”
Odpowiednia dla mięśni po obu 
stronach kręgosłupa. Końcówka  
w kształcie litery „U” omija kręgo-
słup i kręgi szyjne (nie można jej 
używać bezpośrednio  
na kręgosłupie i kręgach szyjnych, 
ponieważ może to spowodować  
ich fizyczne uszkodzenie).

Końcówka w kształcie palca
Odpowiednia do masowania stóp 
i dłoni. Jest mała, jednak potrafi 
wytworzyć dużą energię.

Końcówka łukowata
Jest to okrągły łuk o kształcie 
odpowiednim do masowania 
mięśni ud.

Końcówka „grzybek” 
Odpowiednia dla większości  
części ciała, do delikatnego  
masażu zesztywniałych partii 
ciała.
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ŁADOWANIE
1. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator, trwa to około 6 godzin. 
2. Do ładowania akumulatora należy używać dołączonej oryginalnej ładowarki.
3. Migające lampki oznaczają, ze akumulator ładuje się.
4. Gdy lampki LED przestaną migać i będą świecić światłem stałym, oznacza to, że akumulator jest 
całkowicie naładowany.
5. Akumulator można ładować w dowolnym momencie i do dowolnego poziomu.
6. Gdy lampka LED zapali się na czerwono, należy naładować akumulator. 
7. Średni czas pracy po naładowaniu wynosi 2 godziny lub więcej, w zależności od poziomu prędkości 
wibracji i nacisku wywieranego podczas masowania.

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE
1. Przetrzyj suchą szmatką.
2. Przechowuj w oryginalnym opakowaniu w suchym otoczeniu.
3. Otwory wentylacyjne silnika powinny być zawsze czyste.
4. Wszystkie elementy sterujące urządzenia należy chronić przed pyłem.
5. Do czyszczenia urządzenia pod żadnym pozorem nie wolno używać wody ani środków chemicznych.

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Po upłynięciu okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie 
wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać 
go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz 
prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, 
na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokal-
nego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego 
rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi. 
Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające 
odpowiedni ich recykling.
Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą.
Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie 
będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w 
instrukcji obsługi.
Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów ruchomych produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana 
elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, 
nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania  
nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie od-
powiada za błędy powstałe w druku. 

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.
Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpiec-
zenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.


