
Lifenaxx ®  *  Uživatelská příručka 

Mini masér LX-025  
Prohlášení o shodě k tomuto zařízení naleznete na adrese: www.technaxx.de/ 

(„Konformitätserklärung“ na spodní liště). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte 
návod k použití. Telefonní číslo na technickou podporu: 01805 012643 (14 centů/min z 

pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí). Bezplatný e-mail: 
support@technaxx.de 

 
Tuto uživatelskou příručku pečlivě uschovejte pro budoucí použití nebo předání produktu. 
To samé udělejte i s příslušenstvím tohoto výrobku. V případě reklamace kontaktujte 
prodejce či obchod, kde jste výrobek zakoupili. 

Záruka 2 roky 

 
 

Vlastnosti 

 LifenaXX LX-025 je bezdrátové vibrační masážní zařízení, které uvolňuje 

ztuhlé svaly, zlepšuje prokrvení a pohybový rozsah a celkově má pozitivní vliv 

na zdraví měkké tkáně vašeho těla. 

 4 rychlosti, 1200, 1800, 2400, 2800ot/min. 

 7,4V 2000mAh baterie 

 120 min. provozní doba 

 4 různé masážní hlavy 

 automatické vypnutí po 10 min. 

 Indikátor nízkého stavu baterie, červená a zelená LED bliká 

 

Technické údaje 

USB (pouze pro vnitřní použití)  max. 5 V 0,8A 

Baterie 7,4V, 2000mAh  

 

 

 

 



Běžné použití 

Pouze pro dospělé osoby. 

 Kontrolka nabíjení: Červená kontrolka bliká při nabíjení pomalu a červená 

kontrolka zhasne, když je plná. Nainstalujte 1 ze 4 hlav podle svých potřeb. 

Chcete-li položku zapnout / vypnout, podržte tlačítko napájení po dobu 3 

sekund. Krátkým stisknutím tlačítka změníte rychlost Používejte pouze na 

suchém a čistém povrchu a přes oblečení tak, že lehce zatlačíte a budete s 

masérem pohybovat po těle po dobu cca. 60 sekund na oblast. LifenaXX 

LX-025 používejte k masírování měkké tkáně pouze dokud nezačnete cítit 

bolest nebo nepohodlí. Nepoužívejte na hlavu, tvrdé části těla nebo 

kosti.Používejte pouze aplikátory, které poskytují ten nejlepší požadovaný 

účinek.Bez ohledu na nastavení nebo vyvinutý tlak může dojít k tvorbě 

pohmožděnin. Pravidelně kontrolujte masírovanou oblast a při první známce 

bolesti nebo nepohodlí okamžitě ukončete masáž. Udržujte prsty, vlasy a 

jiné části těla mimo hřídel a zadní stranu aplikátoru, může dojít ke 

skřípnutí.Do ventilačních otvorů neumisťujte žádné předměty. 

Přehled součástí výrobku 

 

 
 

 

1 Masážní hlava 4 Tlačítko napájení / rychlosti 

2 Indikátor práce / nabíjení 5 Indikace rychlosti 

3 Nabíjecí port typu C   



Hlavy zleva doprava 

 

Vidlicová hlava: vhodná pro oblast s obratli 

Plochá hlava: vhodná pro všechny části těla 

Kulovitá hlava:  vhodná pro skupiny svalů 

Projektilová hlava:  vhodná pro oblasti s klouby 

 Nasaďte hlavy 

Nasaďte a vyměňte masážní hlavu dle vaší potřeby, vyjměte původní hlavu 

(obrázek vlevo) a nasaďte masážní hlavu do kulatého otvoru (obrázek vpravo)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpečnostní pokyny 

 Nabíjejte pouze pomocí dodaného kabelu USB kompatibilního s 

dodavatelem.Toto zařízení není určeno k použití dětmi nebo osobami s 

omezenými duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi 

a/nebo odborností.Toto zařízení není určeno pro komerční 

použití.Jakékoli jiné použití nebo úprava tohoto zařízení je považována za 

nevhodnou a představuje významné riziko. Výrobce nepřebírá odpovědnost 

za škody způsobené nesprávným použitím.Bez dozoru nikdy nenechávejte 

Lifenaxx LX-025 v chodu ani jej nenabíjejte. 

POKUD PLATÍ NĚCO Z NÍŽE UVEDENÉHO, LIFENAXX LX-025 

NEPOUŽÍVEJTE, ANIŽ BYSTE NEPRVE ZÍSKALI SCHVÁLENÍ OD VAŠEHO 

LÉKAŘE:  

Těhotenství, cukrovka s komplikacemi jako neuropatie nebo poškození zraku, 

používání kardiostimulátoru, nedávný chirurgický zákrok, epilepsie nebo 

migrény, vyhřeznutí ploténky, spondylolistéza, spondylolýza a spondylóza, 

nedávné náhrady kloubů nebo přítomnost nitroděložního tělíska, kovových 

šroubů nebo destiček, nebo v případě otázek ohledně zdraví. Tyto 



kontraindikace neznamenají, že nemůžete vibrační nebo cvičební zařízení 

používat, ale doporučujeme se nejdříve obrátit na lékaře. Neustále probíhá výzkum účinku 

vibračního cvičení v případech různých zdravotních potíží. Tím pravděpodobně dojde ke 

zkrácení kontraindikací uvedených výše. Zkušenosti z praxe prokázaly, že zahrnutí 

vibračního cvičení do plánu léčby je v mnoha případech vhodné. K tomu je však nutné 

doporučení a přítomnost lékaře, odborníka nebo fyzioterapeuta. 

POZOR: 

Svalový masér nepokládejte: 

 poblíž zdrojů tepla (radiátory, přímé sluneční záření) a hořlavých materiálů, na vlhká 

místa nebo místa vystavená kapající nebo stříkající vodě, do prostředí s rizikem výbuchu. 

Aby nedošlo k poškození pokožky, nepoužívejte tento produkt přímo na povrch pokožky. 

Masážní hlavu používejte přes suché a čisté oblečení nebo na ni před používáním umístěte 

suchý ručník. Při používání vyvíjejte jemný tlak a pohybujte produktem. Doba masáže 

jedné části by neměla přesáhnout 60 sekund. V případě absence bolesti nebo nepohodlí 

používejte vysokorychlostní nastavení a stimulaci tlakem pouze na měkkou tkáň těla. 

Vysokorychlostní nastavení a stimulaci tlakem nepoužívejte na hlavu ani kosti. Podle 

masážních potřeb různých části si zvolte vhodnou masážní hlavu Častá vysokorychlostní 

a tlaková stimulace jedné části způsobí poškrábání. V případě bolesti nebo nedostatku 

adaptability okamžitě přestaňte produkt používat Zařízení neponořujte do vody a zamezte 

vniknutí vody do zařízení z tepelného výměníku motoru. 

Upozornění a varování 
Pouze pro dospělé aplikujte produkt na suchý, čistý povrch nad oděvem pomocí mírného 
tlaku a pohybu po těle. Doba aplikace by neměla přesáhnout 60 sekund na část těla. 
LX-025 používejte pouze na měkké tkáně a svaly těla, pokud ucítíte bolest nebo nepohodlí, 
zastavte proceduru. Používejte pouze dodané aplikátory. Tlakové body mohou nastat bez 
ohledu na nastavení, ovládání nebo aplikovaný tlak. Pravidelně kontrolujte ošetřené oblasti 
a okamžitě zastavte při prvních známkách bolesti nebo nepohodlí. Prsty, vlasy nebo jiné 
části těla udržujte mimo vřeteno a zadní stranu aplikátoru, protože by mohlo dojít ke vzniku 
modřin. Protože spotřebič musí být během používání dostatečně větraný, nesmí být 
blokovány ventilátory nebo větrací štěrbiny a nesmí být zakryty. Nepoužívejte zařízení v 
blízkosti topných otvorů nebo na přímém slunečním světle. Udržujte zařízení v suchu a 
vypněte jej, pokud se nepoužívá. Zařízení neponořujte do vody. Časté vysokorychlostní 
stimulace a vysokotlaké stimulace na stejném místě mohou způsobit otěry. Pokud se u vás 
vyskytne bolest nebo nepříjemný pocit, přestaňte zařízení ihned používat. 
 

 
Rady ohledně ochrany životního prostředí: Obalové materiály 
jsou surovinami a lze je recyklovat. Nevyhazujte stará zařízení či 
baterie do domovního odpadu. Čištění: Chraňte zařízení před 
znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Vyhněte se 
používání hrubých, abrazivních čistících prášků a 
rozpouštědel/agresívních čistidel. Zařízení po vyčištění pečlivě otřete. 
Distributor: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 
60388 Frankfurt a.M., Německo 

 

 


