
Masážní krční límec – návod k použití 

 
Unikátní přístroj poskytuje úlevu od nejčastějších problémů s krční páteří. Napomáhá 

dosáhnout uvolnění krčních svalů, zmírňuje svalovou únavu a zlepšuje prokrvení bolestivých 

míst. 

Doporučené používání tohoto přístroje je 10-20 minut denně. 

INSTALACE BATERIÍ 

Vyhledejte kryt baterií na vnitřní straně přístroje – viz obrázek. Kryt 

opatrně otevřete a vložte baterie – pozor: dbejte na to, aby baterie 

byly vloženy správně, jinak přístroj nebude fungovat.  

POUŽITÍ 

Před použitím přístroje je nutné, aby váš krk byl čistý. Použitím 

vlhkého hadříku oblast krku umyjte. Oblast můžete nechat vlhkou, 

aby byl účinek přístroje úspěšnější. Oblast však nenechávejte mokrou. Poté vložte do 

přístroje baterie – viz instalace baterií. 

Po vložení baterií k přístroji připojte přiložený kabel, ke kterému připojíte nálepky. Přístroj 

můžete používat i bez těchto nálepek. Nálepky můžete přilepit na libovolnou část vašeho 

těla, kterou chcete zrovna stimulovat. 

Poté zmáčkněte tlačítko ON a přístroj přiložte ke krku. Můžete zvolit různé typy masážních 

programů a upravit sílu vibrací, vše naleznete detailněji popsané níže. 

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ PŘÍSTROJE 

Přístroj lze zapnout/vypnout posuvným tlačítkem ON / OFF na spodní straně přístroje. Toto 

tlačítko však nespustí vibraci. 

Zapnutí vibrací: Vibrace na tomto přístroji zapnete červeným tlačítkem ON, který naleznete 

na vnější straně přístroje. 

PŘEPÍNÁNÍ REŽIMŮ PROGRAMŮ 

Tento přístroj má 3 různé vibrační programy, mezi kterými můžete přepínat pomocí 

červeného tlačítka MODE, který je umístěn pod červeným tlačítkem ON. 

Pokud chcete zjistit, který program máte nastavený, tak se podívejte na horní stranu 

přístroje, kde uvidíte čísla 1 až 3. U kterého čísla svítí červené světélko, ten program máte 

zvolený. 

NASTAVENÍ SÍLY VIBRACÍ 

U každého vibračního programu můžete nastavit libovolnou sílu vibrací. Snížení vibrací 

provedete pomocí červeného tlačítka LOW a zvýšení naopak pomocí červeného tlačítka 

HIGH. 

 

Pokud nepoužíváte produkt delší dobu, baterie vyndejte z přístroje. V opačném případě se 

baterii zkrátí životnost nebo může masážní přístroj trvale poškodit. 



Při instalaci baterie dbejte na to, abyste baterie vložily správně. Baterie jsou označeny znaky 

+ a -, tento přístroj má stejné znaky. Baterie vložte stejnými znaky do přístroje.  

Pokud budete s bateriemi manipulovat, tak musí být přístroj zcela vypnutý. 

UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOST  

Přístroj udržujte v bezpečné vzdálenosti od dětí. Tento přístroj není vhodný pro děti. 

Neskladujte na přímém slunečním svitu, ve vysokých teplotách nebo ve vlhkosti. 

Přístroj skladujte v čistém a suchém prostředí. 

Přístroj nerozebírejte, neopravujte nebo nepřestavujte. 

TECHNICKÉ PARAMETRY A SPECIFIKACE 

Pracovní teplota: +5°C až 40°C 

Atmosférický tlak: 86kPa až 106kPa 

Pulzní frekvence: 0hz-1000hz 

Elektrická šířka impulzu: 20-400μs 

 

 

 

 

 

 

 


