
Zariadenie pre masáž krku 
Hlas + diaľkové ovládanie 

Masírujte 15 minút každý deň, kdekoľvek a kedykoľvek 

  

Pred použitím si pozorne prečítajte tieto pokyny 



 

 

Popis produktu 
Ďakujeme, že ste si vybrali náš prístroj na masáž krk. Pred použitím si prosím podrobne 

prečítajte tento návod, aby ste plne porozumeli správnemu používaniu tohto masážneho prístroja na 

krk. Návod si prosím riadne uschovajte pre budúce použitie. Poznámka: Spoločnosť si vyhradzuje 

právo vylepšiť produkt a návod na použitie, ak dôjde k akejkoľvek zmene bez upozornenia, vzhľad 

produktu by mal pretrvať nezmenený. Táto brožúra bola starostlivo skontrolovaná, ale nevylučuje 

možné chyby tlače alebo nedorozumenia v obsahu, prosím, uvedomte si, že naša spoločnosť si 

vyhradzuje právo ju interpretovať.  

Podmienky nabíjania 
■ l. Na nabíjanie tohto produktu použite USB nabíjačku dc5v pre nabíjanie mobilného telefónu 

■ 2. Prvé nabitie by malo trvať dlhšie ako 4 hodiny 

■ 3. Na nabíjanie tohto produktu nepoužívajte nabíjačku s výstupným napätím  

vyšším ako 6V 

■ 4. Nenabíjajte na miestach, ako je priame slnečné svetlo, vysoká teplota, 

vlhkosť, prach, vibrácie atď. 

Čistenie a údržba 
■ l. Pri čistení a údržbe tohto produktu vypnite hostiteľa,  

použite vlhké papierové utierky na čistenie elektródových podložiek, keď je obzvlášť 

znečistený, môžete na utieranie a dezinfekciu použiť lekársky lieh (koncentrácia alkoholu 75 

%). 

■ 2. Počas údržby utrite neutrálnym čistiacim prostriedkom a mäkkou handričkou. 

Nepoužívajte korozívne čistiace prostriedky. Nenamáčajte ani neoplachujte vo vode. 

Návrhy: 

1. Pri prvom použití batérie alebo po dlhšom odstavení výrobku postupujte podľa návodu na 

obsluhu nabíjania, aby ste sa uistili, že pred použitím funguje správne. 

2. Tento produkt sa odporúča pre jedného používateľa. Pri použití pre viacerých používateľov 

pred použitím očistite elektródové podložky na produkte 

3 Odporúčané pre osoby staršie ako 16 rokov. 

4. Odporúča sa nepoužívať ho s iným zdravotníckym zariadením alebo s viac ako dvoma 

výrobkami, čo môže spôsobiť fyzické nepohodlie 

5. Odporúča sa nepoužívať na miestach s vysokou teplotou a vlhkosťou alebo na miestach s 

vodou. 

6. Odporúča sa nepoužívať na miestach náchylných na vibrácie alebo v blízkosti silných 

elektromagnetických polí. 

7. Nepoužívajte pri vedení auta, inak môže spôsobiť fyzické nepohodlie v dôsledku nadmernej 

stimulácie, čo môže viesť k nehode. 

Nevhodné pre niektoré osoby 
Pacienti so zhubnými nádormi, pacienti so sklonom ku krvácaniu, tehotné ženy, pacienti s akútnym 

hnisavým zápalom, pacienti s kardiostimulátorom, pacienti s kovovými implantátmi, v blízkosti 

srdca.



Výkon - 

Výkon + 

Technické parametre 

Názov produktu: Neck Massager          

Model produktu: F2+ 

Hmotnosť produktu: 270 g          

Nabíjacie napätie: DC 5v          

Menovité napätie: Dc 3.7v 

Nákres produktu 

 

 

 

Menovitý výkon: 5w 

Pracovný čas: 15 minúty 

Rozmery produktu: 165 * 160 * 46mm 

Nabíjací prúd: 500mA 

Platné normy: GB 4706.1-2005 

GB 4706,10-2008

 

 

  

 
Prepínač On-Off/Mode 

Ohrievač 

 
Port pre nabíjanie

Masážna elektróda 



Výkon - 

Prepínač režimu 

Ohrievanie On 

Ohrievanie Off 

 
 
1. Pred použitím: navlhčite povrch pokožky krčnej chrbtice, priložte prípravok na krk, elektródu 

prilepte na kožu krčnej chrbtice, upravte polohu prípravku 

2. Zapnite. Dlho stlačte (© tlačidlo napájania, kontrolka bliká, produkt sa zapne 

3. Prepínanie režimov: krátkym stlačením tlačidla napájania © prepnete režim, jedným kliknutím 

prepnete režim 2 z režimu 1 a potom prepnete režim 3 z režimu 2 atď. a potom prepnete do prvého 

režimu pri poslednom režime (produktové body Štyri režimy , režim 1 je automatický režim, režim 2 

je režim akupunktúry, režim 3 je režim kladivka a režim 4 je režim miesenia) 

4. Režim horúceho obkladu: krátko stlačte kláves s troma vlnkami, jedným stlačením vypnete 

horúci obklad, opätovným stlačením zapnete horúci obklad, opätovným stlačením vypnete 

horúci obklad 

5.Zvýšte intenzitu masáže: krátkym stlačením tlačidla © zvýšite intenzitu masáže, kliknutím zvýšite 

intenzitu masáže o jednu úroveň, produkt má 15 úrovní nastavenia intenzity 

6. Znížte intenzitu masáže: krátkym stlačením číselného tlačidla Q znížite intenzitu masáže, 

jedným stlačením znížite intenzitu masáže o jeden stupeň, minimálna intenzita produktu je 1 

stupeň a pri nastavení na 0 je zariadenie v pokoji. 

7. Hlasové vysielanie: stlačte tlačidlo napájania a potom súčasne stlačte tlačidlo vlny na prepnutie 

hlasového vysielania, jedna operácia na zatvorenie hlasovej operácie a jedna na otvorenie hlasu 

8. Po prepnutí režimu intenzita masáže klesne na prvú predvolenú úroveň. Po prepnutí režimu 

stlačte tlačidlo + na zvýšenie intenzity masáže 

 

 

 

 

Nákres diaľkového ovládača 

Kontrolka 

Výkon - 

Prepínač režimu 

Ohrievanie + 

Pokyny ku produktu 



Poznámky 
1.Ak sa pri používaní tohto produktu cítite nepríjemne, okamžite ho prestaňte používať 

2.Ak máte na tele alebo na pokožke nepríjemný pocit, okamžite prestaňte zariadenie používať 

3. Nemasírujte elektronickými časťami zariadenia, inak môže dôjsť k poškodeniu elektronických 

častí: (elektronické hodinky) 

4. Ak dôjde k abnormálnej situácii, okamžite vypnite napájanie a odpojte zariadenie, inak môže 

spôsobiť vysokú teplotu alebo skrat, môže dôjsť k nehode a súčasne kontaktujte zákaznícky servis 

5. Nepripájajte ani neodpájajte USB nabíjací kábel mokrými rukami, inak môže dôjsť k úrazu 

elektrickým prúdom 

6. Nepoužívajte ho pre deti alebo ľudí bez schopnosti prejaviť vedomie, inak môže spôsobiť 

fyzické nepohodlie alebo nehody 

7. Nepoužívajte výrobok v kúpeľni alebo na iných miestach s vysokou teplotou ani nepoužívajte 

výrobok pri sprchovaní, inak môže dôjsť k silnému zásahu elektrickým prúdom a poškodeniu 

výrobku. 

8. Nepoužívajte počas spánku, inak môže dôjsť k poruche  Elektródová podložka sa môže 

presunúť do iných častí a spôsobiť fyzické nepohodlie 

9. Nepoužívajte ho počas riadenia auta, môže spôsobiť fyzické nepohodlie v dôsledku nadmernej 

stimulácie, čo môže viesť k nehode 

10. .Nelepte elektródovú podložku na kožu na dlhší čas, môže spôsobiť zápal kože 

I. Na dotyk elektródových podložiek počas masáže nepoužívajte kovové predmety, ako sú opasky 

a náhrdelníky, inak môžu byť vystavené silnému elektrickému šoku 

12. Nepoužívajte tú istú časť dlhší čas (viac ako 30 minút), mohlo by dôjsť k únave masážnej časti a 

nepohodliu. 

13-Prosím, noste tento výrobok správne pre krčnú chrbticu, noste ho symetricky, inak môže dôjsť k 

nehodám alebo fyzickému nepohodliu 

14. Pri odpájaní nabíjacieho kábla USB od produktu neťahajte za kábel, pri vyťahovaní by ste mali 

držať zástrčku, inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu produktu. 

15-Elektródová podložka produktu má funkciu povrchového ohrevu, pred použitím sa poraďte so 

svojím lekárom, ak nie ste citlivý na teplo alebo prehriatie. 

16. Keď výrobok pracuje dlhší čas, povrch elektródovej dosky sa zahreje, čo je normálne 

17. Pred použitím sa odporúča overiť, či tlačidlo hostiteľa funguje správne 

18. Pri prvom použití alebo po dlhšom odstavení produktu sa batéria vybije, postupujte podľa 

pokynov na nabitie batérie, aby ste sa uistili, že bude fungovať normálne 

19-Pri likvidácii tohto produktu prosím postupujte v súlade s príslušnými nariadeniami mesta na 

ochranu životného prostredia. 

 

 

Návrhy 
1. Nevhodné pre maloletých 

2. 19-Pri likvidácii tohto produktu prosím zlikvidujte v súlade s príslušnými nariadeniami mesta na 

ochranu životného prostredia, čo môže spôsobiť znečistenie životného prostredia 

3. Odporúča sa používať 2-3 cykly denne (15 minút na každý cyklus). 

 

 

 

 

 



Nebezpečný (nikdy ho nepoužívajte s nasledujúcimi 
zdravotníckymi pomôckami) 

1. Kardiostimulátory a iné implantovateľné lekárske elektronické zariadenia 
2. Životne dôležité lekárske elektronické zariadenia, ako sú umelé srdce a pľúca 

3. Lekárske elektronické zariadenia, ako sú elektrokardiografy, môžu spôsobiť poruchu týchto 

lekárskych elektronických zariadení a môžu byť život ohrozujúce 

Varovanie 
l. Ak pacient na svojom tele používa vysokofrekvenčné chirurgické zariadenie aj tento produkt, 

elektródové podložky produktu môžu spôsobiť popáleniny alebo poškodiť produkt. 

2. Ak sa produkt používa v blízkosti zariadenia na úpravu krátkych vĺn alebo mikrovlnnej rúry (do 1 

metra), výstup produktu môže byť nestabilný 

3. Elektródové podložky počas masáže by sa mali vyhýbať ranám a jazvám 

4. Počas masáže by elektródové vankúšiky nemali byť umiestnené v blízkosti srdca hrudníka, 

inak sa zvýši riziko fibrilácie srdca 

5-Produkt sa odporúča pre použitie pre jedného používateľa 

6. Pri použití krížovými používateľmi pred použitím očistite elektródové podložky na výrobku. 

Pri používaní produktu by elektródové podložky mali byť pevne pripevnené ku koži a mali by sa 

rovnomerne dotýkať 

7. Elektródové podložky tohto produktu majú funkciu generovania tepla, ktorá môže spôsobiť 

nízkoteplotné popáleniny pri použití funkcie horúceho obkladu v tej istej časti po dlhú dobu (viac 

ako 15 minút) 

8. Ak sa počas alebo po použití necítite dobre, okamžite ho prestaňte používať a poraďte sa s 

lekárom 

1. Tento výrobok obsahuje lítiovú batériu, výrobok nerozoberajte, neupravujte, 

neponárajte do vody ani nehádžte do ohňa, inak môže dôjsť k poškodeniu výrobku a 

výbuchu 

V nasledujúcich prípadoch sa pred použitím poraďte so svojím lekárom, inak môže dôjsť k nehode 

alebo fyzickému nepohodliu 

1. Pacienti, ktorí sú liečení a cítia sa abnormálne 

2. Pacienti s abnormálnymi srdcovými a mozgovými problémami 

3. Pacienti, ktorých telesná teplota presahuje 38 stupňov (obdobie horúčky) 

4. Pacienti s infekčnými chorobami 

5. Pacienti s poruchou vnímania kože alebo abnormálnou pokožkou 

6. Pacienti užívajúci lieky 

7. Pacienti s abnormálnym krvným tlakom 

8. Pacienti, ktorí nemôžu slobodne vyjadriť svoje želania 

9. Pacienti so zmyslovými poruchami v dôsledku vysokej poruchy cirkulácie periférnych nervov 

v dôsledku cukrovky 

 

 

 

 

 

 



Výzva 
1. Nepoužívajte s inými zdravotníckymi pomôckami alebo s viac ako dvoma z tohto produktu, 

inak to môže spôsobiť nevoľnosť alebo fyzické nepohodlie 

2. Nepoužívajte na iné účely ako na masáže popísané v návode na použitie, inak môže dôjsť k 

nehode a poruche 

3. Nepoužívajte elektródové podložky so zárezmi alebo poškodením na povrchu, inak môže dôjsť 

k nehodám a poruchám. 

4. Nerozoberajte, neopravujte a neupravujte tento výrobok bez povolenia, inak môže spôsobiť 

poruchu alebo úraz elektrickým prúdom 

Riešenie problémov 
Stav Možné príčiny a náprava 

Nedá sa spustiť 

Interná nabíjateľná batéria má nedostatočnú energiu a je nabitá včas. 

Potvrďte, či je stlačený kláves hostiteľského produktu 

Batéria je vybitá, 

alebo sa nezobrazuje 
jej stav 

Skontrolujte, či je USB pripojený k hostiteľovi a adaptéru 

Vyzerá normálne, no 

neprebieha žiadna masáž. 

Dotýka sa elektródová podložka priamo pokožky? Upravte polohu tak, aby 

bola blízko pokožky 

Sú medzi elektródovými vankúšikmi a pokožkou predmety, ako sú 

vlasové odevné doplnky? Odstráňte dané predmety 

Je stupeň výkonu 1.? Upravte pre zvýšenie intenzity masáže 

Mravčenie 

Ak nie je elektródová podložka blízko pokožky, musíte upraviť polohu 

tak, aby bola blízko pokožky 

Je doba masáže príliš dlhá? Odporúčame aplikovať masáž 

15 minút dva krát denne 

Je masáž príliš silná? Nastavte nižšiu úroveň výkonu 

Je pokožka alergická na elektródové podložky? Ťažké alergie je 

potrebné znecitlivieť 

Studené podnebie a suchá pokožka? Na zvlhčenie pokožky použite 
mokrý uterák 

Sú na povrchu kože nejaké rany? Neprikladajte elektródu na ranu kvôli 

masáži 

Stimulácia je slabá 

Je elektródová podložka masážneho prístroja pevne pripevnená ku koži 

na krku? Treba upraviť polohu tak, aby bola blízko pri pokožke a 

upraviť vhodnú silu 

Je elektródová podložka špinavá alebo zaolejovaná? Vyčistite povrch 

elektródy 

Je batéria slabá? Ak je batéria slabá, nabite ju 

Je intenzita masážnej úrovne príliš nízka? V prípade, že dôjde k inému 

poruchovému stavu,  
ako je uvedené vyššie, okamžite vytiahnite zástrčku a kontaktujte náš popredajný servis. 

Nerozoberajte, neopravujte ani nevymieňajte diely sami 



Po predaji 
Od dátumu predaja, bez ohľadu na to, či je tu dôvod uplatnenie záruky alebo nie, môžete 

vybaviť vrátenie tovaru do troch dní so záručným listom produktu alebo faktúrou (účtenkou) na 

pôvodný nákupný pult/online predajnú platformu. Pri vrátení výrobku sa musíte uistiť, že výrobok 

nebol poškodený. , Vonkajší obal, návod a ostatné príslušenstvo sú neporušené a bez poškodenia. 

Produkt má poruchu výkonu do jedného roka od dátumu predaja. Môžete využiť bezplatné opravy. 

Pri oprave predložte záručný list produktov našej spoločnosti (bezplatné opravy prisľúbené našou 

spoločnosťou zahŕňajú iba Pracovnú dobu a náklady na materiál, okrem nákladov na dopravu . 

Spoločnosť neposkytuje opravy na mieste). Pri oprave predložte záručný list produktov našej 

spoločnosti (bezplatné opravy prisľúbené našou spoločnosťou zahŕňajú iba Pracovnú dobu a náklady 

na materiál, okrem nákladov na dopravu a spoločnosť neposkytuje opravy na mieste).  


