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návod k použití 

Masážní přístroj pro hloubkovou masáž 
typ: MGPC-002 

Úvod 
Děkujeme, že jste si koupili mini masážní přístroj pro hloubkovou masáž firmy Naipo. Přečtěte si pozorně tento návod 
k použití a uschovejte si jej, abyste se k němu v případě potřeby mohli vrátit. Potřebujete-li pomoc s výrobkem, obraťte se 
na oddělení naší zákaznické podpory – viz kontakty. 
Obsah balení 

Označení Množství 
masážní přístroj pro 
hloubkovou masáž 

1 

masážní hlavice 4 
kabel USB 1 

návod k použití 1 
napájecí kabel 1 

Důležité bezpečnostní pokyny 
● Masírujte pouze ty oblasti, které nejsou oteklé či zraněné. Nepoužívejte, cítíte-li bolest nebo nepohodu. 
● Nepoužívejte na hlavu, kosti a pevné oblasti těla. 
● Nedoporučujeme provádět masáž dlouhodobě v jedné oblasti. Jakmile cítíte během používání bolest nebo nepohodlí, 

přestaňte přístroj používat. 
● Masírujte pouze čisté a suché oblasti. Přitlačte a pohybujte jemně po pokožce. 
● Prsty, vlasy a další části těla udržujte mimo dosah vibrační osy přístroj, aby nedošlo k jejich zachycení. 
● Nepoužívejte na nebo v očích, zubech, hrudních protézách, genitáliích nebo umělých končetinách. 
● Nepoužívejte na místech, kde by mohlo dojít ke vzniku zlomeniny. 
● Cítíte-li při používání neustálou bolest, přestaňte přístroj používat a neprodleně vyhledejte lékaře. 
● Výrobek není lékařský nástroj a neslouží k lékařským účelům. 
● Před použitím zkontrolujte tělo přístroje a USB kabel. Je-li některá část poškozená, spojte se s výrobcem nebo vyhledejte 

odbornou opravnu. 
Varování: 
● Zařízení nepoužívejte, když se nabíjí. 
● Žádné předměty nevsunujte do ventilačních otvorů. 
● Neponořujte výrobek do vody, ani nedovolte, aby voda vnikla do přístroje ventilačními otvory. 
● Nepouštějte na zem a nepoužívejte nesprávně. 
● Zkontrolujte, zda jsou zařízení, akumulátor a USB kabel funkční vždy, než začnete přístroj používat. 
● Výrobek žádným způsobem neměňte a neupravujte. 
● Nenechávejte výrobek bez dozoru, když se nabíjí nebo je zapnutý. 
● Zařízení nabíjejte VÝHRADNĚ originálním USB kabelem. 
● Nedávejte zařízení do ohniště. 
● Nepoužívejte přístroj nepřetržitě delší dobu než 1 hodinu, aby nedošlo k přehřátí. Než budete s přístrojem znovu 

pracovat, nechte jej po 30 minut vypnutý. 
Popis výrobku 

 

výměnná vibrační hlavice

vypínač/
/stav akumulátoru

modrá = aku nad 30 %
červená = aku pod 30 %

ukazatel stavu

spodní část
otvor pro poutko

nabíjení
stejnosměrným proudem

hlavice tvaru U standardní hlavice hloubková hlavice plochá hlavice

használati útmutató

Masszázs készülék MélyMasszázshoz
típus: mGPC-00
Bevezetés
Köszönjük, hogy a naipo mini mélymasszázs gépet vásárolta. Olvassa el figyelmesen a használati kézikönyvet, és őrizze meg későbbi alkal-
makra. ha segítségre van szüksége a termékkel kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkal – lásd az elérhetőségeket.

Csomag tartalma
megnevezés mennyiség

masszázs készülék mély masszázshoz 1

masszázsfej 4

usB kábel 1

használati útmutatás 1

tápkábel 1

Fontos biztonsági utasítások
• Csak olyan területeket masszírozzon, amelyek nem duzzadtak vagy sérültek. Ne használja, ha fájdalmat vagy kényelmetlenséget érez. 
• Ne használja a fejen, a csontokon és a test szilárd részein. 
• Nem javasoljuk, hogy hosszan tartó masszázst végezzen egy területen. Ha fájdalmat vagy kényelmetlenséget érez használat közben, 
hagyja abba a készülék használatát. 
• Csak tiszta és száraz területeket masszírozzon. Nyomja meg és finoman mozgassa a bőrön. 
• Tartsa távol ujjait, haját és más testrészeit a készülék vibrációs tengelyétől, nehogy beakadjanak. 
• Ne használja a szemein, a fogakon, a mellkasi protéziseken, a nemi szerveken vagy a művégtagokon. 
• Ne használja olyan helyen, ahol törés fordilhat elő. 
• Ha folyamatos fájdalmat érez használat közben, hagyja abba a készülék használatát, és azonnal forduljon orvoshoz. 
• A termék nem orvosi műszer, és nem használják gyógyászati   célokra. 
• Használat előtt ellenőrizze a készülék házát és az USB-kábelt. Ha valamelyik alkatrész megsérül, forduljon a gyártóhoz vagy 
egy szakszervizhez.

Figyelem:
• Ne használja a készüléket töltés közben. 
• Ne helyezzen semmilyen tárgyat a szellőzőnyílásokba. 
• Ne merítse a terméket vízbe, és ne engedje, hogy a szellőzőnyílásokon víz jusson a készülékbe. 
• Ne ejtse le, és ne használja helytelenül. 
• A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy az eszköz, az akkumulátor és az USB-kábel működik. 
• Semmilyen módon ne módosítsa vagy módosítsa a terméket. 
• Ne hagyja felügyelet nélkül a terméket töltés vagy bekapcsolt állapotban. 
• A készüléket CSAK az eredeti USB-kábellel töltse. 
• Ne helyezze a készüléket kandallóba. 
• A túlmelegedés elkerülése érdekében ne használja a készüléket folyamatosan 1 óránál tovább. Hagyja kikapcsolva 30 percig, 
mielőtt újból hozzákezdene.

kapcsoló/akku állapot 

kék = az akku >30% 
piros = az akku <30%  

állapotjelző

Termékleírás
cserélhető rezgőfej

nyílás a zsinórra 
alsó része

egyenáramú töltés

u-alakú fej           szabványos fej               mély fej                 lapos fej



Pokyny k používání 
Nabíjení 
● Ukazatel napájení se rozsvítí zeleně, když se přístroj nabíjí, a kontrolka zhasne, jakmile je akumulátor plně nabitý. 
● Montáž masážní hlavice: Když máte přístroj vypnutý, zatlačte masážní hlavici pevně do těla přístroje. (Poznámka: Při 

montáži hlavice tvaru U srovnejte sponu do štěrbiny. Montáž je dokončena, jakmile bude spona ve štěrbině. 
Nezapadne-li na své místo, hrozí riziko vyklouznutí.) 

● Demontáž masážní hlavice: Máte-li přístroj vypnutý, hlavici vytáhněte (Poznámka: Hlavici vytahujte přímo, neotáčejte 
s ní.) 

● Start: Podržte po dobu alespoň 2 sekund stisknuté tlačítko „ “ a spusťte přístroj s úrovní 1. 
● Přepínání úrovní: Krátkým stiskem tlačítka „ “ přepnete úroveň od 0 do 5. 

● Zastavení masáže: Když je přístroj přepnutý na úroveň 1–5, vrátíte přístroj stiskem „ “ dlouhým 2 sekundy na úroveň 0 a 
masáž zastavíte. 

● Vypnutí: Když je zařízení v úrovni 0, stiskem „ “ po dobu 2 sekund přístroj vypnete. 
● Vyberte úroveň masáže takovou, která vám vyhovuje. 

Údržba, čištění a skladování 
● Přístroj čistěte vlhkým ručníkem a přebytečnou vodu setřete suchým hadrem. 
● Nebudete-li přístroj dlouhou dobu používat: Vložte přístroj zpět do původního obalu a skladujte jej v suchém prostředí. 

Jedenkrát měsíčně přístroj nabíjejte, aby nedošlo k poškození baterie. 
● Nesnažte se přístroj rozebírat. Pokyny k doplňkům přístroje 
● Aby nová baterie dosáhla optimálního výkonu, plně ji nabijte a vybijte opakovaně alespoň třikrát. 

hlavice tvaru U 

 

Určené oblasti: Zádové svaly a oblast páteře. 
Funkce: Uvolňuje svalové skupiny a obnovuje pružnost svalů. 

standardní hlavice 

 

Určené oblasti: Celé tělo, ztuhlé svaly (uvolnění svalů). 
Funkce: Povzbuzuje obnovu měkkých tkání, snižuje bolestivost po námaze, má mírný nepřímý 
dopad. 

zakulacená hlavice 

 

Určené oblasti: Určité svalové skupiny a hloubková svalová tkáň/zraněné klouby (cílená masáž). 
Funkce: Uvolňuje tuhost svalů a uzlů. 

plochá hlavice 

 

Určené oblasti: Svaly, jejichž obnova vyžaduje energickou masáž. 
Funkce: Hloubková masáž svalů a jejich uvolnění. 

Poznámka: Výše uvedené pokyny jsou pouze orientační. Použijte doplňky podle stavu svého těla a podle doporučení 
svého lékaře. 

Řešení problémů 
Problém Příčina Řešení 
Nefunguje. Slabá baterie. Baterii nabijte a zařízení znovu 

zapněte. 
Zařízení přestalo pracovat, když 
narazilo na odpor. 

Zapnula se nadproudová ochrana 
zařízení. Zařízení vypněte a znovu zapněte. 

Technické údaje 
typ: MGPC-002 
Označení: masážní přístroj pro hloubkovou masáž 
Napájení: stejnosměrných 5 V, 2 A 
životnost baterie (na 1 nabití): ≥2 hodiny 
Doba nabíjení: ≈3 hodiny 
Automatické zastavení: ≈10 minut 
Kapacita akumulátoru: 2500 mAh 
Oblasti masáže: celé tělo 
Záruka a služby zákazníkům 
Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky 
https://www.neoxgroup.cz/kontakty/ 
Záruční lhůta 2 roky od data nákupu. 
NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika 
Vyrobeno v Číně 

 

 

használati útmutató
Töltés
• A tápellátás jelzőfénye zölden világít, amikor a készülék töltődik, és a lámpa kialszik, ha az akkumulátor teljesen feltöltődött. 
• A masszírozófej felszerelése: Kikapcsolt készülék mellett nyomja be határozottan a masszírozófejet a készülék testébe. (Megjegyzés: Mikor 
igazítja a kapcsot a nyílásba az u alakú fej felszerelésével. az összeszerelés azonnal befejeződik, amint a klip a nyílásba került. 
ha nem rögzül a helyén, fennáll a csúszás veszélye.) 
• A masszázsfej szétszerelése: Kikapcsolt készülék mellett húzza ki a fejet (Megjegyzés: Húzza ki egyenesen a fejet, ne fordítsa el vele.) 
• Indítás: Tartsa lenyomva a „    “ gombot legalább 2 másodpercig, és indítsa el az 1. szintű eszközt. 
• Szintek váltása: Nyomja meg röviden a „    “ gombot, hogy a szintet 0-ról 5-re váltsa. 
• Masszázs leállítása: Ha a készüléket 1-5 fokozatra kapcsolja, akkor a „    “ gomb 2 másodpercig tartó lenyomásával visszaállítja a 
készüléket 0 szintre.
• Leállítás: Ha az eszköz 0-s szinten van, nyomja meg a „    ” gombot 2 másodpercig az eszköz kikapcsolásához. 
• Válassza ki az Önnek megfelelő masszázsszintet.

karbantartás, tisztítás és tárolás
• Tisztítsa meg a készüléket egy nedves törülközővel, és törölje le a felesleges vizet egy száraz ruhával. 
• Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket: tegye vissza a készüléket az eredeti csomagolásába, és tárolja száraz helyen. 
   az akkumulátor károsodásának elkerülése érdekében havonta egyszer töltse fel a készüléket. 
• Ne kísérelje meg szétszerelni a készüléket. Útmutató a tartozékokhoz
• Az új teljesítmény érdekében legalább háromszor teljesen töltse fel és merítse ki az új akkumulátort.

u alakú fej

szabványos fej

lekerekített fej

lapos fe

Kijelölt területek: a hátizmok és a gerinc területe. 
Funkció: Ellazítja az izomcsoportokat és helyreállítja az izmok rugalmasságát.

Kijelölt területek: Egész test, merev izmok (izomlazítás). 
Funkciója: Elősegíti a lágyrészek megújulását, csökkenti a terhelés utáni fájdalmat, enyhe közvetett hatása van.

Kijelölt területek: Bizonyos izomcsoportok és mély izomszövetek / sérült ízületek (célzott masszázs). 
Funkció: Ellazítja az izmok és a csomópontok merevségét.

Kijelölt területek: azok az izmok, amelyek helyreállításához erőteljes masszázsra van szükség. 
Funkció: Mélyizommasszázs és relaxáció.

Megjegyzés: A fenti utasítások csak tájékoztató jellegűek. Használja a kiegészítőket az állapotának és orvosa ajánlásainak megfelelően.

Probléma ok Megoldás

Nem működik. alacsony akkumulátor. töltse fel újra az akkumulátort és a készüléket kapcsolja be.

a készülék leállt, amikor 
ellenállásba ütközött. Működésbe lépett a túláramvédelem. Kapcsolja ki, majd be a készüléket.

Problémamegoldás

Műszaki adatok
Típus: MGPC-002 
megnevezés: masszázskészülék mélymasszázshoz 
Tápellátás: 5 V DC, 2 A 
Akkumulátor élettartama (1 töltésenként): ≥2 óra 
Töltési idő: ≈3 óra 
automatikus leállítás: ≈10 perc 
Akkumulátor kapacitása: 2500 mAh 
masszázs területei: teljes test

Garancia és ügyfélszolgálat
ha segítségre van szüksége a termék használatával kapcsolatos problémák megoldásában, egyéb szolgáltatások 
igénybevételében stb., vegye fel velünk a kapcsolatot a https://www.neoxgroup.cz/kontakty/ weboldalon 
keresztül. 
Jótállási idő a vásárlástól számított 2 év. 

NEOX GROUP s. R. O., V Slavětíně 2632/23, 
Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Csehország 
Késyült: Kínában.


