
Inteligentní masážní přístroj na masáž
krku (Model: MX-N301)

NÁVOD K OBSLUZE

■ Pečlivě si přečtěte návod k použití a uschovejte si jej.



Před použitím si jej přečtěte

Děkujeme, že používáte náš inteligentní masážní přístroj na masáž krku. Před 

použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a naučte se tento masážní přístroj 

správně používat, abyste dokázali plně využívat jeho výkon. Věříme, že přinese pohodlí a 

příjemné chvíle vám i vaší rodině.

Tento návod k použití si uchovejte pro budoucí použití. Pokud při používání narazíte 

na jakékoli problémy, kontaktujte naši poprodejní servisní síť nebo společnost. Rádi vám 

pomůžeme. Děkujeme za spolupráci.
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Prohlášení

Kvůli technickým inovacím a vylepšování výrobku se může obsah příručky k výrobku stejného 

modelu, jako je tento změnit bez předchozího upozornění.

Ilustrace v tomto návodu vycházejí ze vzhledu standardního modelového masážního přístroje 

a slouží pouze pro ilustraci. Skutečný vzhled závisí na zakoupeném výrobku.

Z důvodu vylepšování výrobku se mohou některé parametry změnit. Změněné parametry 

nejsou pro tento výrobek zpětně proveditelné. Prostudujte si parametry na typovém štítku 

tohoto výrobku.

Pokud se změní obsah tohoto návodu, oznámíme to prostřednictvím oficiálních webových 

stránek společnosti bez předchozího upozornění; pokud není v oznámení jasně uvedeno, 

změny v zásadě nejsou u tohoto výrobku prováděny zpětně.

Právo na výklad podmínek této příručky náleží výrobci.
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Bezpečnostní opatření

Nebezpečí
Nikdy jej nepoužívejte s následujícími elektronickými zdravotnickými prostředky.

1. Implantovatelné elektronické zdravotnické prostředky jako jsou kardiostimulátory;
2. Umělá srdce-plíce a jiné elektronické zdravotnické prostředky udržující život;
3. Elektronické zdravotnické prostředky, jako jsou elektrokardiografy;

Tyto elektronické zdravotnické prostředky mohou způsobit nesprávnou funkci a mohou ohrožovat život.

Varování
Pokud pociťujete během používání nebo po použití nepohodlí, měli byste přístroj přestat používat a poradit se s lékařem.
Tento výrobek obsahuje lithiovou baterii. Výrobek nerozebírejte, neupravujte, nenamáčejte ani nevhazujte do ohně.
V opačném případě může dojít k poškození nebo explozi výrobku.

NEPOUŽÍVEJTE v následujících situacích:
1. Pacient s maligním nádorem
2. Pacienti s tendencí ke krvácení
3. Těhotné ženy, mateřství
4. Akutní s hnisavým zánětem
5. Uživatel kardiostimulátoru
6. Pacient s kovovým implantátem
7. Prostředky připojeného k lidskému srdci

Nepoužívejte pro jiný účel než masáž popsanou v návodu k použití, jinak může dojít k nehodě a poruše.
Elektrodové podložky nepoužívejte, když jsou poškozené nebo s poškozeným povrchem, protože jinak může dojít k nehodě a
poruše.
Tento výrobek nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte. Pokud tento pokyn nedodržíte, může dojít k poruše nebo úrazu 
elektrickým proudem.

3



 Bezpečnostní opatření

Upozornění:
Pokud se necítíte dobře kvůli abnormalitám tohoto výrobku, okamžitě jej přestaňte používat.
Pokud se vaše tělo nebo kůže cítí jinak, poraďte se se svým lékařem a řiďte se jeho radami.
Pokud chcete pohybovat elektrodovou podložkou nebo se během masáže zraní jiné osoby, vypněte napájení, aby nedošlo 
úrazu elektrickým proudem.
Pokud dojde k neobvyklé situaci, kvůli které nelze přístroj provozovat, vypněte napájení a okamžitě jej odpojte. Může dojít k 
vysoké teplotě nebo zkratu. Kontaktujte zákaznický servis a požádejte o poprodejní konzultaci.
Nepoužívejte jej na místech s vysokou teplotou, například v koupelně, ani výrobek nepoužívejte při koupeli, jinak může dojít 
k silnému nárazu a poškození výrobku.
Nepoužívejte jej během spánku. Kromě toho se může elektrodový plíšek přemístit do jiných částí a způsobit fyzické 
nepohodlí.
Nepoužívejte za jízdy, protože může způsobit nepohodlí v důsledku nadměrné stimulace a způsobit nehodu.
Vyvarujte se kontaktu kovových částí pásku, náhrdelníku atd. s elektrodovými podložkami, jinak by mohly být vystaveny 
silnému elektrickému šoku nebo byste mohli být vystaveni silnému elektrickému šoku.
Nepoužívejte jej na stejnou oblast delší dobu (více než 30 minut), jinak může v oblasti masáže způsobit únavu.
Noste tento výrobek správně. Používejte jej na krční obratle a noste jej symetricky. Jinak může dojít k nehodám nebo 
způsobit nepohodlí.
Při odpojování nabíjecího kabelu USB netahejte za kabel, ale držte jej za zástrčku a vytáhněte jej, jinak by mohlo dojít k 
úrazu elektrickým proudem nebo poškození výrobku.
Elektroda výrobku má funkci povrchového ohřevu, uživatelé necitliví na teplo nebo s přehřátím by se měli před použitím 
poradit se svým lékařem.
Je normální, že povrch bude po dlouhém působení výrobku horký.

Doporučení
Před použitím se ujistěte, že tlačítko hlavní jednotky funguje správně.
Při prvním použití výrobku nebo po delším nepoužívání výrobku nabijte baterii podle návodu, abyste se ujistili, že funguje 
správně.
Při likvidaci tohoto výrobku jej zlikvidujte v souladu s příslušnými městskými předpisy na ochranu životního prostředí, jinak 
může dojít ke znečištění životního prostředí.
Doporučeno pro osoby starší 16 let.
Nepoužívejte ani neskladujte tento výrobek na následujících místech: V místech, kde je horko, vlhko a prašnost.
Doporučuje se používat 2–3krát denně {15 minut při každém použití). Nedoporučuje se používat několikrát za sebou.

Poznámka:
1. Chcete -li mít lepší účinky masáže, otřete pokožku vlhkým ručníkem nebo naneste krém na zvlhčení 

pokožky.
2. Při používání udržujte pozici těla ve správné poloze a hlava by se neměla kývat;
3. Zapněte jej a po nasazení výrobku vyberte příslušný stupeň intenzity;
4. Kontakt prstů s oběma elektrodami během provozu výrobku může způsobit nepohodlí;
5. Před použitím odstraňte ochrannou fólii;

Pokud se během používání cítíte nepříjemně nebo cítíte štípání, okamžitě 
výrobek přestaňte používat.
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Představení výrobku

Funkce:

1,      Má ergonomický design v souladu s křivkou krku, aby masáž byla pohodlnější. Vynikající a stylový vzhled.

2, Vestavěná baterie, snadné použití.

3–5 druhů masážních technik a 16stupňová intenzita masáže, která uspokojí více požadavků na masáž.

Konstrukce výrobku

1. Vypínač

2. Přepínač režimu

3. Indikátor nabíjení

4. Reproduktor

5. Elektrodový plíšek

6. Infračervený

7. Zvýšení tepu

8. Snížení tepu

9. Nabíjecí vstup

10. LED okolní světlo
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Obsluha

I. Provoz
1. Výrobek položte na krk.
2. Stisknutím a podržením tlačítka Q zapnete zařízení a budou vysílány hlasové výzvy. Svítí automatický kombinovaný 

režim a barevné LED světlo;
3. Dlouze stiskněte tlačítko O, budou vysílány hlasové výzvy a stroj se vypne;
4. Výchozí nastavení při zapnutí je kombinovaný režim, nízké zahřívání a intenzita 1 úrovně.
5. Režim 1: Kombinovaný režim

Režim 2: Režim poklepávání
Režim 3: Režim škrabání
Režim 4: Akupunkturní režim
Režim 5: Masážní režim

6. Hlasové výzvy budou vysílány od „Vysoký ohřev - Nízký ohřev - Ohřev vypnut“
7. Krátkým stisknutím tlačítka „M“ přepnete z kombinovaného režimu, do režimu poklepávání, režimu škrabání, režimu 

akupunktury a režimu masáže.
8. Při přepnutí režimu síla obnoví první úroveň.
9. Stisknutím a podržením tlačítka „M“ hlasovou funkci zapnete nebo vypnete. Obsah oznámení je „Hlast zapnut nebo 

Hlas vypnut“. Když je funkce vypnutá, není slyšet žádný tón stisknutí.
10. Krátkým stisknutím tlačítka „+“ upravíte intenzitu od 1 do 16. Krátkým stisknutím tlačítka snížíte intenzitu od 16 do 1.

Při úpravách budou vysílány hlasové výzvy.
11. Když probíhá masáž, infračervené světlo je ve výchozím nastavení zapnuté.
12. Přednastaveno na automatické vypnutí po 15 minutách.
13. Pokud je napětí baterie nižší než 3,25 V, zařízení bude blikat bílým světlem, což indikuje nedostatečné nabití. Stroj se

automaticky vypne, když je napětí baterie nižší než 3,2 V. Připojte externí napájecí zdroj pro nabíjení, dokud nebude 
možné jej normálně zapnout. Doba nabíjení je 1,5 hodiny.

14. Z důvodu úspory energie se výrobek automaticky vypne, pokud není elektroda připojena k lidské pokožce do 2 minut
po zapnutí zařízení.

II. Nabíjení

1. Pro připojení nabíjecího kabelu k adaptéru použijte adaptér USB-5V a druhý konec připojte k rozhraní typu C. 

Kontrolka stroje zobrazí stav nabíjení.

Při nabíjení bude LED světlo bíle a pomalu blikat.

LED světlo bude mít bílou barvu a po dokončení nabíjení bude trvale svítit.

2. K nabíjení použijte adaptér USB 5V, 1A nebo 2A.

3. Stroj nelze při nabíjení používat.
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Parametr výrobku

Název výrobku
Inteligentní masážní přístroj
na masáž krku

Jmenovitý výkon 2W

Model výrobku MX-N301 Nejnižší teplota ohřevu 38 °C ± 3 °C

Hmotnost výrobku 130 g Nejvyšší teplota ohřevu 42 °C 43 °C

Vstupní napětí USB 5V Příslušná norma GB4706.1-2005

Denní údržba
Při čištění a údržbě tohoto výrobku masážní přístroj vypněte. K čištění elektrod použijte navlhčené vatové tyčinky. 
Můžete použít alkohol (koncentrace: 75 %) pro dezinfekci, pokud je na nich nějaká skvrna. Pro každodenní údržbu 
otřete jemným čisticím prostředkem a měkkým hadříkem.
Nepoužívejte korozivní čisticí prostředky. Nenamáčejte ani neoplachujte vodou.
Během čištění by mělo být zabráněno vniknutí vody nebo jiných kapalin do těla, aby se zabránilo riziku zkratu a 
úrazu elektrickým proudem během používání.

Poruchy a řešení
Pokud je výrobek stále v poruchovém stavu nebo jej nelze použít, vypněte napájení;

Tento výrobek sami neupravujte, neopravujte ani nerozebírejte.

Záruka se nevztahuje na nesprávné použití, používání k jinému účelu a poškození výrobku způsobené jinými vnějšími 

příčinami. Za tohoto stavu nepřijímáme důsledky.

Okolnost Důvody a řešení

Nelze zapnout
Slabá baterie, včas ji nabijte.

Ujistěte se prosím, že je masážní přístroj zapnut.

Selhání nabíjení nebo žádné
zobrazení Zkontrolujte, zda je připojeno USB, masážní přístroj a adaptér.

Žádné vibrace

Je plíšek elektrody v kontaktu s pokožkou? Upravte polohu tak, aby poskytovaly 
dávku.

Jsou mezi elektrodovými podložkami a kůží nějaké věci, například příslušenství? 
Odstraňte je.

Je intenzita na 1. úrovni? Upravte intenzitu masáže.

Pocit prudkého brnění

Není plíšek elektrody a kůže krku příliš blízko? Je třeba upravit polohu.
Je doba masáže příliš dlouhá? Doporučuje se mačkat 15 minut najednou, dvakrát 
denně.

Je intenzita masáže příliš silná? Nastavitelná intenzita.

Alergie na elektrodu? Nejprve znecitlivění pro osoby s těžkými alergiemi.

Chladné počasí nebo suchá kůže? K navlhčení pokožky použijte vlhký ručník.

Je na kůži rána? Elektrodu nepokládejte na ránu.

Slabé vibrace

Jsou elektroda masážního přístroje a kůže na krku blízko sebe? Je třeba upravit 
polohu a vhodnou intenzitu.

Zda má elektroda skvrny? Vyčistěte povrch elektrody

Slabá baterie, včas ji nabijte.

Je intenzita na 1. úrovni? Upravte intenzitu masáže.
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