
Způsob použití masáže na krk 

Provoz zdroje napájení  

- Připojte USB kabel do nabíječe, případně vložte baterie 

Funkční provoz  

- přesuňte tlačítko do polohy ON “zapnuto", použijte mokrý ručník k otření krční části a vodivý 

plech, pak pole blízko krku, vše musí být vlhké a před použitím čisté. 

- V červeném poli na pravé straně stiskněte tlačítko "(ON) - switch", zazní pípnutí a pracovní 

postup začíná, červené světlo se rozsvítí v čísle 1.  "HIGH – více" nebo "LOW – méně", která 

má následující sadu kombinovaného zpracování 1 do automatického režimu, a to: 

A. masáž v automatickém kombinovaném režimu 1, 

B. první intenzita masáže, 

C. načasování: 15 minut. 

- Pomocí klávesy "mode"  

Klávesa pro přepínání režimů stisknutím tlačítka "massage na pravé straně může vybrat šest 

režimů a výchozí nastavení je režim 1 (automatická kombinace 1. režim) a svítí kontrolka 

indikátoru režimu. Síla každého režimu převodu je první rychlostní stupeň. Šest masážních režimů 

je: 

Režim 1: Automatická kombinace 1, světlo indikátoru režimu 1 svítí.  

Režim 2: Akupunktura, světlo indikátoru režimu 2 svítí.  

Režim 3: Tlačte, indikátor režimu světlo 3 svítí.  

Režim 4: Indikace tlaku, indikátor režimu světlo 1,3 současně svítí.  

Režim 5: Hnětení, světlo indikátoru režimu 1,2 současně svítí.  

Režim 6: Tlukot, světlo indikátoru režimu 1,2,3 současně svítí. 

Automatický kombinační režim 1 bit Automatická smyčka se doporučuje pro použití 

automatického kombinačního režimu. 

-  Použití "intenzity" klávesy 

Pro zvýšení intenzity, pokaždé stiskněte levou rukojeť "HIGH" klávesu jednou, intenzita zvyšuje 

jeden rychlostní stupeň, celkem 16. rychlostních stupňů. Pdysioterapie by neměla být bolestivá, 

začněte slabou pozici a postupně přidávejte. 

- Použití klávesy "zeslabit"  

Síla zeslabuje, pokaždé, když stisknete levou rukojeť "LOW" klávesu jednou, intenzita snižuje 

jeden rychlostní stupeň, celkem 16. rychlostních stupňů.  

Doporučujeme používat 10-20 minut denně 

 

 

Pohodlné a snadné použití 6 druhů masáže 10 stupňů intenzity 2 elektrody na masírování ramen a krku.  

 



 

Vyvažuje váš nervový systém 

Odstraňuje bolest 

Uvolňuje svaly 

Podporuje krevní oběh 

Zlepšuje přísun kyslíku, mikrocyklů, výživy tkáňových buněk 

Podporuje metabolismus 

Specifikace: 

 

Použití: krk, záda 

Typ položky: Masáž a relaxace 

Frekvence elektrických impulsů: 0-1000 Hz 

Šířka elektrického impulsu: 20-400μs 

Frekvence pulzů: 0 Hz - 1 000 Hz 

Šířka pulsu: 20us -400us 

Výkon: 3VDC30mA 

6 typů masáží 

10 úrovní intenzity 

Napájení: USB kabel 

Obsah balení: 

1 x stroj na masáž krku 

1 x USB nabijecí kabel 

2 x elektrodová náplast 

1 x kabel 


