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Köszönjük, hogy a TaoTronics termékét választotta. Kérjük, használat előtt 
figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi 
használatra.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

A tűz, áramütés és személyi sérülések kockázatának 

csökkentése érdekében mindig be kell tartani az alapvető 

óvintézkedéseket, beleértve a következőket: 

 Ezt a terméket csak a jelen használati útmutatóban leírtak

szerint használja. Csak az ajánlott tartozékokat és

cserealkatrészeket használja. Ne végezzen semmilyen

karbantartást az utasításokon kívül.

 Ezt a terméket nem használhatják kisgyermekek vagy

csökkent fizikai, érzékszervi képességekkel, illetve

tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek,

kivéve, ha egy felelős személy felügyeli őket vagy utasította

őket.

 NE használja játékként. Fokozott odafigyelés szükséges, ha

gyermekek használják, vagy gyermekek közelében

használják. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne

játsszanak a termékkel.

 NE használja a terméket nedves felületen, és ne tegye ki a

töltőt nedvességnek, esőnek vagy hónak.

 NE használja a terméket robbanásveszélyes

légkörben

 (gáznemű gőzök, por vagy gyúlékony

anyagok). Szikra keletkezhet, ami tüzet

okozhat.

 Húzza ki a töltőt a konnektorból, ha hosszabb

ideig nem használja. Győződjön meg arról,

hogy a töltőkábel úgy van elhelyezve, hogy ne

lépjen rá, ne botoljon meg benne, vagy ne

legyen más módon kitéve sérülésnek vagy

feszültségnek. A sérült töltőt azonnal

cseréltesse ki.

 NE helyezzen semmilyen akadályt a 

szellőzőnyílásokba. NE HASZNÁLJA, ha 

valamelyik szellőzőnyílás eltömődött. Tartsa távol 

portól, szösztől, hajtól és bármitől, ami csökkentheti a 

légáramlást. Tartsa a hajat, a laza ruházatot és az ujjait 

a szellőzőnyílásoktól és a mozgó alkatrészektől távol. 

 Soha ne engedje, hogy a belső akkumulátor

érintkezzen a bőrrel, szemmel vagy szájjal. Ha

a sérült akkumulátorból vegyszerek

szivárognak, használjon gumi- vagy neoprén

kesztyűt az ártalmatlanításhoz. Ha a bőrt

akkumulátorfolyadék éri, mossa le szappannal

és vízzel, majd öblítse le ecettel. Ha a szemet

akkumulátoros vegyszerek érik, azonnal

öblítse ki vízzel 20 percig és forduljon

orvoshoz. Távolítsa el és dobja ki a

szennyezett ruházatot.

 NE dolgozzon takaró és párna alatt. A túlzott

felmelegedés tüzet, áramütést vagy

sérülést okozhat.
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 Ne helyezze a terméket vagy a töltőt olyan

helyre, ahol kádba vagy mosogatóba eshet. Ne

tegye vízbe vagy más folyadékba, és ne ejtse

bele. Ne nyúljon vízbe esett készülékhez.

Azonnal húzza ki.

 NE szerelje szét. A szétszerelés vagy a

helytelen összeszerelés áramütést, tüzet vagy

az akkumulátor vegyszereinek való kitettséget

okozhat. A garancia érvényét veszti, ha a

terméket vagy a töltőt szétszerelik, vagy bármely

alkatrészt eltávolítanak.

 Ha az akkumulátor vagy a töltő nem működik

megfelelően, éles ütést kapott, leejtették,

megsérült, a szabadban hagyták vagy vízbe

esett, NE használja, és javítás vagy szervizelés

céljából forduljon az Ügyfélszolgálathoz. Ne

próbálja megjavítani vagy szétszerelni a

terméket, mert ez áramütést vagy tüzet okozhat.

OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT 

JELLEMZŐK 
· Alacsony zajszint

· 10 intenzitási szint

· Nagy nyomatékú motor

· 6 masszázsfej

· Újratölthető elem

· Könnyű és hordozható

Legyen szó sportolóról, gyógytornászról vagy olyan személyről,
akinek szüksége van a feszültség és a fájdalom enyhítésére, a
Massage Gun áttörést, természetes megközelítést kínál fizikai
egészségének javításához. Hatékonyan csillapíthatja a
megerőltető edzés utáni tejsav felhalmozódás okozta fájdalmakat,
és lassítja minden hosszabb ideig ülő ember izomfájdalmát.

· Javítja az izomzúzódásokat, ficamokat, húzódásokat és fájdalmakat

· Fokozza a keringést és a nyirokkeringést

· Enyhíti az izomgörcsöket és az izommerevséget

· Csökkenti a tejsav felhalmozódását az izmokban

· Aktiválja az idegrendszert és az izmokat

· Izomfáradtság, fájdalom, feszülés, izomfájdalom és csomók

· Növeli az ízületek mozgékonyságát

CSOMAG TARTALMA

· 1 x TaoTronics masszázs pisztoly
(TT-PCA003)

· 6 x Masszázs fej

· 1 x Adapter

· 1 x Utazási tok

· 1 x Használati útmutató

· 1 x „Köszönöm” kártya
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TERMÉKDIAGRAM 

Gömb alakú fej 
nagy izomcsoportokhoz, 
például karokhoz, háthoz, 
csípőhöz, combhoz, vádlihoz 
stb

Légpárnás puha fej 

Érzékeny izmok 

ellazítására 

U-alakú fej

nyakra, gerincre és Achilles-
ínra

]0[ 

8 
Golyó fej 

mély szövetek, például meridiánok, 
ízületek, tenyerek és talpak érintésére

Lapos fej 
a hátsó ömlesztett izomcsoportokhoz

D-alakú fej

hasizmokra 

ON/OFF gomb 

Újratölthető akkumulátor 

- - - - LED Kijelző

Masszázs test 
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SPECIFIKÁCIÓ

Model TT-PCA004 

Feszültség 42.6W 

Akkumulátor kapacitás 2600mAh 

Töltési idő 3 óra 

Munkaidő 3 - 10 óra 

Állítható szint 20 szint 

Frekvencia 800 - 3200 rpm 

Zajszint 35 - 53dB 

Működési hőmérséklet -10~40°C / 14~104°F

Tárolási hőmérséklet -25~60°C / -13~ 140°F

Start/Stop 

Nyomja meg a masszázspisztoly 

elindításához/leállításához. 

Szint 

Nyomja meg a Level (20-01) 

csökkentéséhez. 

Szint+ 

Nyomja meg a Szint 
növeléséhez (01-20). 

Automatikus 
képernyő 
kikapcsolás 

· A kijelző automatikusan 

kikapcsol, ha 3 percen belül

nem végez semmilyen 

műveletet. 

· · Nyomja meg bármelyik 

gombot az ébresztéshez.

LED Kijelző 

Megjeleníti a masszázsszintet 
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MASSZÁZSFEJEK VEZÉRLŐ FUNKCIÓK
Csatlakoztassa a masszírozó pisztolyt egy áramforráshoz a mellékelt 
hálózati adapterrel. A töltés automatikusan elindul.

ON OFF 

1. Kapcsolja be

ON/OFF Váltson

ON.

4. A leállításhoz

nyomja meg újra a

strat gombot.

2. Nyomja a start gombot 3. Igazítsa (±) or 

(első 01). igazítsa önnek 

megfelelő 

sebességre 

ON OFF 

5.Használat után ne

felejtse el

kikapcsolni.

Alacsony 
töltöttség 

4 jelzőfény villog

Töltés A 

megfelelő 

jelzőfény villog 

Teljesen feltöltött 

Folyamatosan zöld 

  ,,..- 
ra 

     Megjegyzés: 

· Cserélje ki a masszázsfejet, amikor a masszázspisztoly ki van 
kapcsolva.

· Automatikus kikapcsolás funkció: A masszírozópisztoly 15 perces
folyamatos működés után automatikusan kikapcsol.

· Automatikus védelmi funkció: Ha a masszírozófejet erősen 
megnyomja a motor leállításához, a masszírozó pisztoly leáll, és az 
„E4” jelenik meg. Indítsa újra az egységet úgy, hogy újra 
bekapcsolja.

· Ne működtesse folyamatosan 1 óránál tovább, és hagyja a 

készüléket 30 percig pihenni, mielőtt újra használná.

Tisztítás 
· Tisztítás előtt feltétlenül kapcsolja ki a masszázspisztolyt.

· Csak puha kendőt használjon a külső felületek finom tisztításához.

· NE merítse vízbe, tartsa távol folyadékoktól vagy hőforrásoktól.
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   Megjegyzés: 

· Az első használat előtt töltse fel teljesen a masszázspisztolyt.

· Ha teljesen feltöltődött, húzza ki a töltőt a készülékből.

· Ha az akkumulátor lemerül, azonnal töltse fel az akkumulátort.

PROBLÉMA MEGOLDÁS 

Ha bármilyen rendellenesség lép fel a masszázspisztolynál, a megfelelő 
hibakód jelenik meg: 

Hibakód 
Lehetséges okozó

Megoldás 

E1 
Lemerült az 
akkumulátor 

Töltse fel az eszközt 

E2 
Rendellenes 

akkumulátorérzé

kelő jel 

Az eredeti akkumulátort 
használja 

E3 

Nem észlelhető 
terhelés 

· · Indítsa újra a
masszázspisztolyt.

· · Ha az újraindítás nem oldja

meg, lépjen kapcsolatba a 

TaoTronics ügyfélszolgálati 

csapatával a csere 

érdekében. 

E4 

Túlfeszültség 

védelem 

· · Indítsa újra a
masszázspisztolyt.

· · Ha az újraindítás nem oldja

meg, lépjen kapcsolatba a 

TaoTronics ügyfélszolgálati 

csapatával a csere 

érdekében. 
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