
Masážní pistole MB1Pro je vybavena dvěma režimy
manuálním a SMART módem.

Mezi režimy se přepnete dlouhým 5sec stisknutím tlačítka,  
dokud neprobliknou všechny diody.

  Při manuálním módu se mění rychlost opakovaným krátkým stiskem tlačítka
  Při SMART módu nezáleží na počtu rozsvícených LED diod, rychlost se upravuje automaticky podle 

toho, jak moc tlačíte na hlavici přístroje.

Masážna pištoľ MB1Pro je vybavená dvoma režimami
manuálnym a režimom SMART. 

Prepínajte medzi režimami dlhým 5-sekundovým stlačením tlačidla,  
kým nezačnú blikať všetky LED diódy.

  V manuálnom režime sa rýchlosť mení opakovaným krátkym stlačením tlačidla
  V režime SMART nezáleží na počte rozsvietených LED diód, rýchlosť sa nastavuje automaticky podľa 

toho, ako veľmi tlačíte na hlavicu zaradienia.

The MB1Pro massage gun is equipped with two modes 
manual and SMARTmode.

Switch between modes with a long 5s press of the button until all LEDs flash.
  In manual mode, the speed is changed by repeatedly pressing the button briefly

  In SMART mode, the number of LEDs illuminated does not matter, the speed is adjusted 
automatically according to how much you push the head of the device.

Az MB1Pro masszázspisztoly két üzemmóddal rendelkezik 
kézi és SMART üzemmóddal. 

Váltson az üzemmódok között a gomb hosszú, 5 másodperces megnyomásával,  
amíg az összes LED villog.

 Kézi üzemmódban a sebességet a gomb ismételt rövid megnyomásával lehet megváltoztatni.
 SMART üzemmódban a világító LED-ek száma nem számít, a sebesség automatikusan beállítódik 

aszerint, hogy mennyire nyomja meg a készülék fejét.

Die MB1Pro Massagepistole ist mit zwei Modi ausgestattet
manuell und SMART-Modus.

Wechseln Sie zwischen den Modi, indem Sie die Taste 5 Sekunden lang drücken, bis alle LEDs blinken.
 Im manuellen Modus wird die Geschwindigkeit durch wiederholtes  

kurzes Drücken der Taste geändert
 Im SMART-Modus spielt die Anzahl der leuchtenden LEDs keine Rolle, die Geschwindigkeit wird 

automatisch angepasst, je nachdem wie stark Sie auf den  

Kopf des Geräts drücken
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https://manuals.plus/m/e038f9d20c33b1f5116a7b6ccf69e15c0e10e4817c84841d93786a805c22b716

