
Masażer Squirrel New 
Urządzenie do wszechstronnego masażu relaksującego ciała i akupresury 

Model: V999 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

 

 

 

 

Przed użyciem urządzenia, dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do 

późniejszego wykorzystania. 

 

Wytwórca: 
 WelbuTech co., LTD 
402-205 #520 Juan Exhibition Industrial 17-1 
Juan5-dong, Nam-gu, Incheon, KOREA PŁD. 
www.welbu.com 
  
 
 

Import/dystrybucja w Polsce: 
AP Plan Sp.J. 
Os. Wieniawa 57a 
64-100 Leszno 
Sklep: diaMedica 
www.diamedica.pl 
TEL: 65 619 3855 



Zalecenia dotyczące stosowania 
 

Zalecane okresy stosowania: 

• Nie wcześniej, niż 1 godzinę po przebudzeniu. 

• Nie wcześniej, niż 1 godzinę po posiłku. 

• Przed snem. 

• Po wykonaniu forsujących ćwiczeń. 

Zalecana intensywność wibracji 

• Po włączeniu urządzenia, zacznij od 

najniższych prędkości i stopniowo zwiększaj 

prędkość obrotową do wymaganego 

poziomu. 

                                   

 

 

 

 

 

Porady ogólne: 

• Trzymaj urządzenie za rękojeść w dobrze zaciśniętych dłoniach. 

• Przyłóż urządzenie do wybranej części ciała i stopniowo zwiększaj szybkość wibracji do 

komfortowego poziomu. 

• Aby dobrze wykonać całościowy masaż, zacznij od rąk, potem nóg, pleców i bocznych 

części ciała. 

• Po wykonaniu masażu, wypij szklankę wody, aby nawodnić organizm. 

• Po zakończeniu pracy urządzenia, zdejmij z niego wymienne końcówki i usuń z nich 

resztki brudu, włosów itp. 

• Przechowuj urządzenie wraz z końcówkami w temperaturze pokojowej. 

 

Środki ostrożności: 

• Nie używaj urządzenia dłużej niż przez 20 minut w ciągu jednego zabiegu. Kolejny masaż 

rozpocznij przynajmniej po 10 minutowej przerwie, aby masażer odpowiednio się 

schłodził. 

• Nigdy nie stosuj urządzenie bez nałożonych nakładek. 
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Istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa 
 

Masażer jest urządzeniem elektrycznym pracującym po podłączeniu do sieci zasilającej. Aby 

uniknąć poparzenia, spowodowania pożaru, porażenia prądem lub zrobienia krzywdy sobie 

lub innej osobie, stosuj się do następujących ostrzeżeń: 

 

• Zawsze odłącz urządzenie od gniazdka zasilającego, jak tylko skończysz masaż a także 

przed czyszczeniem urządzenia. 

• Nigdy nie trzymaj urządzenia i nie przechowuj w taki sposób, aby niechcący wpadł do 

wody lub uległ zamoczeniu jakimkolwiek płynem. 

• Jeśli z jakiegoś względu urządzenie ulegnie zamoczeniu, nie dotykaj go i natychmiast 

odłącz od zasilania. 

• Nigdy nie używaj urządzenia podczas kąpieli lub pod prysznicem. 

• Nie używaj urządzenia pod kocem, jakimkolwiek przykryciem i generalnie w miejscu bez 

należytej wentylacji. 

• Nie dopuszczaj do stosowania urządzenia przez dzieci oraz przez osoby niepełnosprawne 

bez odpowiedniego nadzoru.  

• Urządzenie to nie może być traktowane jako zabawka. 

• Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do prądu. 

• Nigdy nie używaj urządzenia, gdy posiada uszkodzony przewód zasilający lub uszkodzoną 

wtyczkę zasilającą.  

• Nie wkładaj do środka urządzenia żadnych przedmiotów. 

• Stosuj urządzenie tylko do celów przewidzianych przez niniejszą instrukcję obsługi. 

• Nigdy nie stosuj wymiennych końcówek, które nie zostały przewidziane przez producenta 

do współpracy z tym urządzeniem. 

• Nigdy nie ciągnij gwałtownie za przewód zasilający. Gdy odłączasz urządzenie od 

gniazdka zasilającego, zawsze trzymaj za wtyczkę. 

• Nie odchodź zbyt daleko od gniazdka zasilającego, aby przewód zasilający miał pewien 

luz i nie był napięty.  

• Nigdy nie używaj urządzenia w pobliżu rozpylonych aerozoli, źródeł tlenu oraz innych 

lotnych substancji łatwopalnych. 

• Nie używaj urządzenia na otwartym powietrzu (poza domem). 

• Zawsze podłączaj urządzenie do gniazda zasilającego, które jest poprawnie uziemione. 

• Przed wyjęciem wtyczki zasilającej z gniazdka ściennego, przekręć pokrętło regulacyjne w 

pozycję wyłączenia (off). 

• Nie zbliżaj przewodu urządzenia do mocno nagrzanych powierzchni. 

  



Ostrzeżenia 
 

Masażer nie powinien być stosowany: 

• W obszarach występowania obrzęków i stanów zapalnych. 

• Na obszarze łydki, gdy występuje ból nieznanego pochodzenia (skonsultuj to z lekarzem). 

• Na tarczycy (tuż poniżej „jabłka Adama”). 

• Na żylakach. 

• Na oczach, uszach, jądrach i na jajnikach. 

Masaż powinien być odczuwany jako komfortowy i przyjemny.  

Specjalne ostrzeżenie dla kobiet w ciąży: nie używaj w okolicach podbrzusza, na odcinku 

lędźwiowym kręgosłupa, na przednich mięśniach brzucha i w pobliżu jajników.  

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skonsultuj to z lekarzem. 

 
 
 
Gdy nie używasz 
urządzenia, możesz 
położyć je w pozycji 
pionowej, w sposób 
pokazany na rysunku. 
 
                           

 

Gospodarka odpadami 
 

W przypadku pozbywania się urządzenia lub jakichkolwiek jego części składowych, 

zawsze postępuj zgodnie z krajowymi regulacjami dotyczącymi gospodarki odpadami, 

które wynikają z Dyrektywy Komisji Europejskiej 2002/19/EC-WEEE.  

Zużyte urządzenie lub jego akcesoria powinny być oddane do specjalistycznego punktu 

przyjmującego zużyty sprzęt elektryczny lub odesłane na adres dystrybutora podanego na 

początku instrukcji obsługi. 

 

Specyfikacja techniczna 
Wymiary 130x120x450 mm 
Waga 1,2 kg 
Zasilanie Sieciowe, maks. 240 V, 50/60 Hz 
Moc 30W 
Szybkość wibracji 4200 obrotów/min 



Warunki gwarancji 
 

Produkt objęty jest gwarancją producenta na okres 1 roku licząc od daty zakupu. Gwarancja 

nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia nie 

opisanym w dokumentacji, przypadkowymi awariami (upuszczenie, spalenie, zamoczenie 

elektroniki itp.), samodzielnymi modyfikacjami, naprawami, złym obchodzeniem się. 

Gwarancja obejmuje tylko defekty materiałowe i fabryczne. 

W przypadku konieczności wykonania naprawy gwarancyjnej, skontaktuj się ze sprzedawcą 

lub dystrybutorem podanym na początku instrukcji obsługi.   

 

 

 

Budowa urządzenia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czyszczenie masażera 
 

Przed czyszczeniem, odłącz urządzenie od sieci zasilającej.  

Obudowę urządzenia, podobnie jak wymienne końcówki należy czyścić miękką i lekko 

zwilżoną ściereczką. Nigdy nie używaj do czyszczenia żadnych detergentów i agresywnych 

środków chemicznych. 
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Wymienne końcówki masujące 
 

 

Końcówka 4-głowicowa. Masuje mięśnie przykręgosłupowe 
za pomocą czterech punktów masujących. Również do 
masażu barku, np. u osób długotrwale pracujących w 
pozycji siedzącej. 

 

Końcówka siodełkowa. Użyteczna przy masowaniu 
zagłębionych części ciała, np. pod pachami, również przy 
akupresurze i generalnie w miejscach zakrzywionych, np. 
szyja, śródstopie, pięty (np. przy noszeniu wysokich 
obcasów), mięśnie tylnej części rąk (np. u osób długo 
pracujących przy komputerze). 

 

Końcówka punktowa. Np. do intensywnego masażu 
kręgosłupa, czy masażu poprawiającym ruch jelit. Końcówkę 
tą można również trzymać w zaciśniętej dłoni w celu 
poprawy krążenia krwi w nadgarstku. 

 

Końcówka kulkowa. Skutecznie rozluźnia napięcie 
mięśniowe łydek, np. po intensywnych ćwiczeniach lub 
dłuższym prowadzeniu samochodu. Również do masażu 
stawu kolanowego, łokciowego, karku, a także do 
delikatnego masażu piersi. Można też masować mięśnie 
brzucha, co będzie miało korzystny wpływ na organy układu 
trawiennego. 

 

Końcówka igłowa. Idealna do masowania punktów 
akupunkturowych, np. na podeszwie stopy, a także otwartej 
części dłoni. Nadaje się również do masowania dużych partii 
ciała, jak uda, w talii, czy górna część pleców. 

 

 
Końcówki z miękką szczotką służą do 
masowania głowy. Pozwalają m.in. łagodzić 
uczucie stresu. 

 

W celu zamontowania końcówki, należy ją pewnie wcisnąć na trzpień głowicy wibrującej.  



 

Metody masowania 
 

 
Lędźwie 

 

 
Pod pachą 

 

 
Szyja 

 

 
Łydka 

 

 
Plecy 

 

 
Podeszwa 

 

 
Udo/Kolano 

 

 
Ramię 

 

 
Brzuch 

 
Pięta 

 
Podbrzusze 

 
Udo 

 

 
Kark 

 
Bark 

 
Pierś 

 
Przedramię 

 



 
Dłoń 

 

 
Łokieć 

 

 
Talia 

 

 
Kostka 

 

 
Głowa 

 
Bark 

 

 

W miarę nabierania doświadczeń w stosowaniu masażera Squirrel, staraj się samodzielnie 

dobrać dla siebie najlepszą metodę masażu. 

 


