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Vážení zákazníci, 

děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek. Před uvedením přístroje do provozu si, prosím, pečlivě přečtěte 

návod k obsluze. 

1. Technické parametry 

Masážní pistole s výměnnými hlavicemi a možností regulace rychlosti. 

Údaje zobrazované na displeji: rychlost, stav baterie 

Vstupní napětí adaptér: AC 110-240V  Frekvence: 50/60Hz  

Napětí pistole: DC 24V 

Výkon: 25W 

Baterie: Li-ion 22.2V, 6x 2000mAh (doba nabíjení 4 hodiny, doba provozu až 4,5 hodiny) 

Rozsah rychlosti (úroveň): 1-20 

Amplituda: 9,6 mm 

2. Bezpečnostní pravidla 

 Masážní přístroj je určený pro domácí použití. 

 V případě, že přístroj nefunguje správně, přestaňte jej ihned používat. Kontaktujte svého dodavatele. 

Nepoužívejte poškozený napájecí kabel. 

 Nepoužívejte kabel ve vlhkých prostorech jako je koupelna, poblíž vody nebo ve vodě. Použití ve 

vlhkém prostředí může vést k elektrickému šoku. 

 Nepoužívejte přístroj v době, kdy se nabíjí. 

 Nepoužívejte přístroj nepřetržitě více než jednu hodinu. Před dalším spuštěním ho nechte 30 minut 

vypnutý. 

 Nedotýkejte se prsty nebo jinými předměty prostoru mezi hlavicí a tělem pistole, mohlo by dojít ke 

skřípnutí.  

 Tento produkt není hračka. Držte (skladujte) jej mimo dosah dětí. 

 Lidé trpící onemocněním srdce, nádory, malformacemi páteře, lidé užívající kardiostimulátor nebo 

těhotné ženy by neměli přístroj používat. 

 Maximální doporučená délka jedné masáže je 15 minut. Po 10 minutovém provozu se pistole 

automaticky zastaví. 

3. Funkce a ovládání 

Přístroj provádí masáž unavených svalů, podporuje krevní oběh nebo pomáhá při relaxaci. 
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（1）“POWER - ON/OFF” – na spodní straně pistole 

Pokud jste připraveni přístroj spustit, přepněte tlačítko do pozice ON.  

Přepnutím tlačítka do pozice OFF pistoli zcela vypnete. 

（2）“START”  

Pokud je tlačítko na spodní straně pistole v pozici ON, můžete pistoli spustit tlačítkem START. 

Při dalším stisknutí tlačítka START se pistole zastaví. 

（3）“SPDEED +/-”  

Stisknutím tlačítka “+” nebo “-” zvýšíte nebo snížíte rychlost na požadovanou hodnotu. 

Nabíjení 

Přípojka pro nabíjecí kabel se nachází na spodní straně pistole. Před prvním použitím nechte baterii nabíjet 

až 3 hodin. Světelná kontrolka při dobíjení bliká, při plném dobití svítí nepřetržitě. Nedoporučujeme nechat 

baterii zcela vybít.    
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4. Údržba a skladování 

 Před čištěním se ujistěte, že je pistole vypojená z elektrické sítě. Pravidelně otírejte prach a nečistoty 

z povrchu celé pistole pomocí měkkého hadříku, který může být mírně navlhčený (řádně vyždímaný), 

po očištění pistoli otřete do sucha. 

  Skladujte pistoli ve vnitřních, suchých, čistých a dobře větraných prostorách. Chraňte ji před přímým 

slunečním zářením a vysokými teplotami.  

5. Záruka 

Výrobek je chráněn záruční dobou platnou v dané zemi, kde byl prodej uskutečněn. Tato záruka se 

vztahuje na případné vady výrobní. Není poskytována na opotřebení výrobku vlivem běžného používání, 

na vady a opotřebení vzniklá nesprávným zacházením, skladováním a užíváním (např. k jinému účelu než je 

výrobek určen) a na jakékoliv úpravy výrobku. Jako záruční list slouží orazítkovaný prodejní doklad. 

Servisní středisko: 

Rulyt s.r.o., Lounská 891, 438 01 Žatec / Tel: +420 777 736 214 / e-mail: reklamace@rulyt.cz 

 

 

 

Autor si vyhrazuje právo nebýt zodpovědný za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých 

informací. Nároky na ručení vůči autorovi, které se vztahují na škody hmotné i nehmotné povahy, způsobené 

používáním nebo nepoužíváním poskytovaných informací nebo použitím chybných a neúplných informací 

jsou vyloučeny, pokud takto autor nečinní úmyslně nebo to není hrubá chyba. 

Pokud se zakoupený (reálný) produkt zcela neshoduje s produktem vyobrazeným v návodu, platí za finální 

a správný produkt ten reálný.   

Fotografie v tomto návodu, se mohou v detailech výrobku mírně lišit oproti originálu. 

 

Naskenujte prosím QR kód pro zobrazení případné aktualizované verze návodu. 

 

Verze: 2021/10-1 
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