
Lifenaxx® * Uživatelská příručka 

Kompaktní přístroj na masáž svalů LX-013 

Prohlášení o shodě pro tento přístroj je na internetovém odkazu: www.technaxx.de/ (ve 

spodní liště “Konformitatserkiarung”) Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte 

návod k použití. Servisní telefonní číslo pro technickou podporu: 01805 013643 (14 centů / 

minutu z německé pevné linky a 42 centů / minutu z mobilních sítí).  

Bezplatný e-mail: support@technaxx.de 

 
Tuto uživatelskou příručku si pečlivě uschovejte pro budoucí použití nebo sdílení produktu. 

udělejte s orig. příslušenstvím tohoto výrobku. V případě záruky se prosím obraťte na 

prodejce nebo na prodejnu, kde jste tento produkt zakoupili. 

Záruka 2 roky 

 
 

Funkce 

⚫ LifenaXX LX-013 je bezšňůrové vibrační zařízení na masáž svalů, které 

uvolňuje bolavé tuhé svaly, zvyšuje krevní oběh a rozsah pohybu a zlepšuje 

celkové zdraví měkkých tkání těla. 

⚫ 6 rychlostí s1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200rpm. 

⚫ 12V baterie s 1500mAh 

⚫ 180 min. pracovní doba 

⚫ 5 různých masážních hlav 

⚫ Automatické vypnutí po 10 minutách. 

 

Technické údaje 

Vstup AC adaptéru (pouze pro 

vnitřní použití) 

230V 

Výstup AC adaptéru 12,6V / 0,8A 

Baterie 12V / 1500mAh  
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Normální použití 

Pouze pro dospělé. 

⚫Přepněte baterii do polohy „ON“(ZAP), kontrolka baterie se rozsvítí zeleně 

(pokud je baterie dostatečně nabitá). Pokud kontrolka svítí červeně, nabijte 

baterii. 

⚫Nainstalujte 1 z 5 hlav podle svých potřeb. 

⚫Používejte pouze na suchý čistý povrch těla nad oděvem lehkým stlačením 

a pohybem po těle přibližně 60 sekund v jedné oblasti. 

⚫LifenaXX LX-013 používejte pouze na měkké tkáně těla podle potřeby, aniž 

byste vyvolali bolest nebo nepohodlí. Nepoužívejte na hlavu ani na žádné 

tvrdé nebo kostnaté oblasti těla. 

⚫Používejte pouze aplikátory, které poskytují nejlepší požadovaný efekt. 

⚫K modřinám může dojít bez ohledu na nastavení regulace nebo aplikovaný 

tlak. Ošetřované oblasti často kontrolujte a okamžitě zastavte při prvních 

známkách bolesti nebo nepohodlí. 

⚫Prsty, vlasy nebo jiné části těla udržujte mimo hřídel a zadní stranu 

aplikátoru, protože by mohlo dojít k sevření. 

Přehled produktu 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 Masážní hlava 5 LED kontrolka pro rychlost 

2 Vysokorychlostní motor s měkkým 

startem 

6 LED kontrolka baterie 

3 Baterie 8 Spínač baterie 

1 



 

 

Hlavy zleva doprava 

 
 

Vidlicová hlavice vhodná pro svaly a měkké tkáně na obou stranách páteře 

Plochá hlavice vhodná pro všechny části těla (svaly a měkké tkáně) 

Globální hlavice vhodné pro svalové skupiny a měkké tkáně 

Kulovitá hlavice vhodné pro muskulaturu a měkké tkáně v blízkosti kloubů 

Měkká gumová 

hlavice 

vhodná pro všechny části těla (svaly a měkké tkáně) 

 

Instalace hlavice 

Vyměňte masážní hlavici podle potřeby. Chcete-li to provést, vyjměte původní 

hlavici (levý obrázek) a vložte další do držáku (pravý obrázek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpečnostní instrukce 

 

→ Nabíjejte pouze pomocí dodané AC nabíječky.  

→ Toto zařízení není určeno k použití dětmi nebo osobami s omezenou 

mentální schopností nebo nedostatkem zkušeností a / nebo chybějícími 

odbornými znalostmi.  

→ Zařízení není určeno pro komerční použití. 

→ Jakékoli jiné použití nebo modifikace zařízení je považováno za nevhodné 

4 Tlačítko start a úroveň   



a představuje významné riziko. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za 

škody způsobené nesprávným použitím. 

→ Nikdy nenechávejte LifenaXX LX-013 v provozu nebo nabíjení bez dozoru. 

 

PROSÍM NEPOUŽÍVEJTE LIFENAXX LX-013 V NÁSLEDUJÍCÍCH 

PŘÍPADECH BEZ PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU LĚKAŘE:  

těhotenství, cukrovka s komplikacemi, jako je neuropatie nebo poškození 

sítnice, nošení kardiostimulátorů, nedávný chirurgický výkon, epilepsie nebo 

migréna, herniovaný disk, spondylolistéza, spondylolyza nebo spondylóza, 

nedávná náhrada kloubů nebo vyjmutí spirály, kovové šrouby nebo pláty v těle, 

nebo pokud máte nějaké obavy ohledně vašeho fyzického zdraví. Tyto 

kontraindikace neznamenají, že nemůžete používat vibrační nebo cvičební 

vybavení. Doporučujeme však nejprve konzultovat s lékařem. V současné 

době se studují účinky vibračních aplikací na určité zdravotní stavy. To 

pravděpodobně povede ke snížení výše uvedeného seznamu kontraindikací. 

Praxe ukázala, že integrace vibračních aplikací do léčebného plánu je v řadě 

případů vhodná. To musí být provedeno na doporučení a za pomoci lékaře, 

specialisty nebo fyzioterapeuta. 

 

UPOZORNĚNÍ & VAROVÁNÍ: 

Použití pouze pro dospělé, aplikujte na suchý, čistý povrch těla přes oděv 

lehkým tlakem a pohybem po těle. Doba aplikace by neměla přesáhnout 60 

sekund na jednu oblast těla. LX-013 používejte pouze na měkké tkáně a svaly 

těla, pokud cítíte bolest nebo nepohodlí, zastavte proceduru. Používejte 

pouze dodané aplikátory. Otlaky mohou nastat bez ohledu na nastavení, 

ovládání nebo aplikovaný tlak. Ošetřované oblasti často kontrolujte a 

okamžitě zastavte při prvních známkách bolesti nebo nepohodlí. Prsty, vlasy 

nebo jiné části těla udržujte mimo hřídel a zadní stranu aplikátoru, protože by 

mohlo dojít k sevření. Nepoužívejte zařízení v přítomnosti hořlavé anestetické 

směsi se vzduchem, kyslíkem nebo oxidem dusnatým a také v blízkosti 

hořlavých materiálů, kouře nebo plynů. Nepracujte v blízkosti otevřeného 

ohně nebo na přímém slunečním světle. Po celou dobu uchovávejte zařízení v 

suchu, a když se nepoužívá, odpojte ho. Neponořujte zařízení do vody. Časté 

vysokorychlostní a vysokotlaké stimulace na stejném místě mohou způsobit 

otěry. Pokud pocítíte bolest nebo nepohodlí, přestaňte zařízení okamžitě 

používat. Při nabíjení se ujistěte, že zařízení není v provozním stavu! 
 

Rady pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou 
surovinami a lze je recyklovat. Nevyhazujte stará zařízení či baterie 



do domovního odpadu.. Čištění: Chraňte zařízení před kontaminací 
a znečištěním (použijte čistou přikrývku). Vyhněte se používání 
hrubých, abrazivních čistících prášků a rozpouštědel nebo 
agresívních čistidel. Zařízení po vyčištění dobře otřete. Distributor: 
Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 
Frankfurt a.M., Německo 

 

 


