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Odkąd pamiętam, utrzymanie sprawności fizycznej zawsze wiązało się u mnie z bólem, 
czy to mięśni, czy ścięgien. Próbowałem swoich sił w każdym sporcie, jaki można sobie 
wyobrazić i przekonałem się, że spięte mięśnie potrafią być prawdziwą udręką. 
Skutecznie uniemożliwiają uzyskiwanie lepszych wyników i utrzymanie ciała w dobrej 
kondycji. Kiedy przedstawiono mi pomysł przenośnego urządzenia masującego, od razu 
dostrzegłem jego potencjał. Chciałem zaprojektować produkt, który będzie nie tylko 
wygodny, ale będzie w stanie zmienić życie użytkownika na lepsze. Projektując nasz 
masażer, zaprosiliśmy do współpracy wielu specjalistów od fitnessu, którzy pomogli nam 
stworzyć idealną technologię wibracji.
Uznaliśmy, że najlepszą nazwą dla naszego produktu będzie Achedaway – zbitka 
angielskich słów „ache”, czyli ból, oraz „away”, czyli oddalenie. Niezależnie od Twojej 
kondycji fizycznej lub wieku, mogę Cię zapewnić, że Achedaway pozytywnie wpłynie na 
codzienne funkcjonowanie Twojego ciała. Masażer Achedaway oferuje najwyższą 
wydajność za najbardziej atrakcyjną cenę na rynku. Wypróbuj go już dziś, a przekonasz 
się, jak bardzo zmieni Twoje życie.



Wymienne aplikatory – pociągnij mocno, 

aby zmienić aplikator

Silnik bezszczotkowy o wysokiej prędkości

Wskaźnik LED poziomu częstotliwości 
wibracji (niebieski)

Włącznik – przycisk ON/OFF

Wskaźnik LED poziomu akumulatora 
(ZIELONY, CZERWONY)

Akumulator 3200 mAh

Ładowarka sieciowa AC (26 VDC-1A)

12

3 5

4

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Widok całego urządzenia Panel sterowania Dolna część uchwytu Wyjmowany akumulator
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1 BUDOWA URZĄDZENIA



Precyzyjnie wykonane, profesjonalne głowice do masażu określonych części ciała. 
Łatwe w instalacji i czyszczeniu.

GŁOWICA MIĘKKA GŁOWICA PŁASKA GŁOWICA STOŻKOWA GŁOWICA ROZWIDLONA

Do każdego miejsca, 
które możesz 

rozmasować kciukiem

Do każdej części ciała Do tkanek głębokich 
i punktów spustowych

Do szyi i kręgosłupa

Ładowarka AC: 110-240V 50/60Hz - . DC26V-1A

Wibracja (BPM) / Częstotliwość (Hz): Poziom 1 - 1700/28, Poziom 2 - 2000/33,
Poziom 3 - 2300/38, Poziom 4 - 2600/43, Poziom 5 - 2800/47.

Waga: 1,15 kg (1,2 kg z ładowarką)

2 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

SPECYFIKACJE
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Włączanie/wyłączanie - wciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF

Eksploatacja
Wyjmowanie akumulatora 
z masażera
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3 EKSPLOATACJA

Gdy masażer jest włączony, wciśnij przycisk ON/OFF raz, aby 
przełączyć urządzenie na poziom 1, dwa razy, żeby przełączyć 
na poziom 2, trzy razy – na 3. W ten sam sposób ustawia się 
poziom 4 i 5. Przytrzymanie przycisku ON/OFF przez 2–5 
sekund spowoduje wyłączenie urządzenia niezależnie od 
poziomu działania. Niebieska dioda LED sygnalizuje 
ustawiony poziom wibracji. Masuj wybraną część ciała                   
z wybraną prędkością, samodzielnie regulując nacisk 
masażera.
Urządzenie posiada wbudowane zabezpieczenie, które 
automatycznie przerywa masaż po upływie 20 minut.



4 ŁADOWANIE

Aby zapewnić najlepszą wydajność, przed pierwszym użyciem podłącz urządzenie do ładowania na 
maksymalnie trzy godziny. Aby naładować akumulator urządzenia, podłącz wtyczkę DC dołączonej ładowarki 
26V do gniazda ładowania akumulatora, a następnie podłącz wtyczkę AC do gniazdka elektrycznego. Po 
podłączeniu ładowarki diody LED na urządzeniu migoczą, wskazując poziom naładowania akumulatora              
i sygnalizując trwające ładowanie.
Gdy akumulator jest w pełni naładowany, wszystkie diody LED przestają migotać i świecą się jednostajnym 
światłem. Akumulator można podłączyć do ładowania w dowolnej chwili, niezależnie od poziomu 
naładowania. Nie zaleca się całkowitego rozładowywania akumulatora do poziomu sygnalizowanego przez 
czerwoną diodę LED. Średni czas pracy urządzenia wynosi ponad trzy godziny, w zależności od wybranej 
prędkości i nacisku zastosowanego podczas masażu.



OPTYMALNE REZULTATY DZIĘKI PRECYZYJNEJ KALIBRACJI

16 m m

28-47 
uderzeń na sekundę

TECHNOLOGIA SMART GLIDE

5 OPIS

Cicha
technologia

Każde urządzenie Achedaway Pro jest wyposażone w innowacyjny silnik bezszczotkowy, zapewniający 
precyzyjną amplitudę 16 mm przy maksymalnej prędkości 55 uderzeń na sekundę.

We współpracy ze specjalistami od mechaniki i inżynierii dźwięku 
zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy precyzyjny mechanizm napędzający 
elementy funkcjonalne Achedaway Pro. Efekt? Całkowicie 
zmodernizowany silnik, zbudowany z myślą o maksymalnej sprawności       
i niezawodności.
Każde urządzenie Achedaway Pro jest wyposażon w najnowocześniejszą 
izolację, która zmniejsza poziom hałasu aż o 80% w porównaniu z innymi 
modelami dostępnymi na rynku, a jednocześnie spełnia nasze surowe 
wymagania dotyczące wydajności.
Inne modele masażerów wydają z siebie irytujące buczenie, 
spowodowane pracą silnika, przez które masaż staje się nieprzyjemnym 
doświadczeniem. Achedaway Pro rozwiązuje ten problem dzięki 
wydajnemu napędowi zaprojektowanemu w harmonii z elementami 
wewnętrznymi.



GŁOWICE | DOKŁADNY MASAŻ KAŻDEGO MIĘŚNIA

PIĘĆ USTAWIEŃ PRĘDKOŚCI I TECHNOLOGIA SMART TOUCH

MAKSYMALNA ERGONOMIA

Wszystkie głowice masażera są precyzyjnie ukształtowane, 
przetestowane przez lekarzy i wykonane z innowacyjnego 
materiału, który nie posiada porów i ma właściwości antybakteryjne. 
Nasze głowice przesuwają się bez trudu po skórze i ubraniach. 
Ponadto łatwo wytrzeć z nich balsam, olejek, a także pot, dzięki 
czemu są bardziej higieniczne.

Bezszczotkowy silnik Achedaway Pro posiada 5 ustawień prędkości, 
dzięki którym nadaje się dla każdego. Achedaway Pro jest jedynym 
masażerem pistoletowym wykorzystującym technologię Smart 
Touch, która umożliwia wyłączenie urządzenia przez przytrzymanie 
przycisku ustawienia prędkości przez dwie sekundy.
Technologia Smart Glide nie tylko sprawia, że Achedaway Pro jest 
najcichszym masażerem dostępnym na rynku, ale także stanowi 
wbudowane zabezpieczenie, które automatycznie wyłącza 
urządzenie, gdy czas pracy przekroczy 20 minut.

Idealnie wyważona i zapewniająca maksymalną ergonomię 
konstrukcja naszego masażera zapewnia łatwość i komfort obsługi, 
bez żadnego obciążenia lub naprężenia dla przedramion i dłoni,          
a także nadgarstków, gdy masujesz inną osobę.



6 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych/do stosowania pod nadzorem osoby dorosłej.

2.Należy stosować wyłącznie na suchą, czystą skórę bez ubrania, dociskając lekko głowicę i przesuwając po
danej partii ciała przez ok. 60 sekund.

3.Masażer należy stosować wyłącznie na tkanki miękkie, bez wywoływania bólu lub dyskomfortu.  Nie należy 
stosować urządzenia na głowę, kości lub inne twarde partie ciała.

4.Bez względu na ustawienie prędkości lub nacisk, po masażu na skórze mogą pojawić się sińce. Należy często 
kontrolować masowany rejon i niezwłocznie przerwać masaż w przypadku wystąpienia bólu lub dyskomfortu.

5.Nie zbliżać palców ani innych części ciała do wału i tylnej strony aplikatora, ponieważ może to grozić 
przytrzaśnięciem

NIEBEZPIECZEŃSTWO: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, POŻARU I OBRAŻEŃ, PRODUKT NALEŻY 
STOSOWAĆ ZGODNIE Z PONIŻSZYMI INSTRUKCJAMI.



6.Nie umieszczać żadnych przedmiotów na otworach wentylacyjnych masażera.

7.Nie zanurzać w wodzie, nie dopuszczać do przedostania się wody do otworów wentylacyjnych masażera.

8.Nie upuszczać masażera i nie stosować niezgodnie z przeznaczeniem.

9.Do ładowania akumulatora należy stosować wyłącznie dołączoną ładowarkę 26 VDC.

10.Przed każdym użyciem starannie skontrolować stan urządzenia i akumulatora.

11.Nie należy w żaden sposób modyfikować urządzenia ani manipulować przy nim.

12.Nigdy nie pozostawiać bez nadzoru włączonego urządzenia lub podłączonego do ładowania.



8

Do czyszczenia urządzenia używać 
lekko zwilżonej ściereczki, a następnie 
wytrzeć do sucha miękką ściereczką.
Do przechowywania i transportu urządzenia 
należy korzystać z dołączonego futerału.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

7 KONSERWACJA, CZYSZCZENIE, PRZECHOWYWANIE

Nie zanurzać w wodzie. Nie zbliżać urządzenia do płynów ani źródeł ciepła. Utrzymywać otwory 
wentylacyjne w czystości.
Nie odkręcać śrub, nie podejmować próby rozmontowania lub modyfikacji urządzenia.
Nie używać w sposób ciągły dłużej niż przez jedną godzinę. Przed ponownym użyciem odczekać 
30 minut.
Po zakończeniu ładowania lub przed rozpoczęciem użytkowania odłączyć ładowarkę od 
akumulatora urządzenia.
Urządzenie jest przeznaczone dla osób dorosłych. Nie używać produktu w przypadku kontuzji lub 
obrażeń. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu skonsultować się z lekarzem.
Używać urządzenia wyłącznie zgodnie z dołączonymi instrukcjami. Stosować wyłącznie głowice 
dołączone do produktu.



9 OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

NIE NALEŻY UŻYWAĆ MASAŻERA ANI ŻADNEGO INNEGO 
URZĄDZENIAWIBRACYJNEGO BEZ WCZEŚNIEJSZEJ KONSULTACJI 
Z LEKARZEM W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH:

Jeżeli produkt ulegnie awarii wskutek wady materiałowej lub konstrukcyjnej w okresie jednego roku 
użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany uszkodzonych części, 
lub urządzenia na nowe. Gwarancja nie obejmuje:

Nieprawidłowego użytkowania lub uszkodzenia urządzenia 
w transporcie.

Nieupoważnionego demontażu i naprawy urządzenia.

Nieprzestrzegania instrukcji.

Uszkodzenia urządzenia spowodowanego niezapewnieniem przez 
klienta prawidłowych warunków przechowywania lub konserwacji.

W przypadku braku dowodu zakupu producent ma prawo odrzucić 
roszczenia gwarancyjne.

10 GWARANCJA

Ciąża, cukrzyca powikłana neuropatią lub uszkodzeniem nerek, 
rozrusznik serca, niedawno przebyta operacja, epilepsja lub migreny, 
przepuklina kręgosłupa, kręgozmyk, kręgoszczelina lub choroba 
zwyrodnieniowa kręgosłupa, niedawna operacja wymiany stawu, 
wkładka domaciczna, wszczepione metalowe śruby lub płytki, lub inne 
problemy ze zdrowiem. Osoby słabe fizycznie oraz dzieci powinny 
stosować urządzenia wibracyjne wyłącznie pod nadzorem innej osoby 
dorosłej. Powyższe przeciwwskazania nie oznaczają, że nie możesz stosować urządzeń do terapii wibracyjnej 
– musisz jednak najpierw skonsultować się z lekarzem.
Cały czas trwają badania nad zastosowaniem terapii wibracyjnej w leczeniu określonych schorzeń.                         
W rezultacie powyższa lista przeciwwskazań ulegnie skróceniu. Doświadczenia praktyczne wskazują, że 
włączenie terapii wibracyjnej do planu leczenia w wielu przypadkach jest wskazane. Terapia taka musi być 
stosowana na podstawie wskazania oraz pod nadzorem lekarza lub fizjoterapeuty.



Dziękujemy za wybranie urządzenia Achedaway.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami:

E-mail: kontakt@achedaway.pl

www.achedaway.pl
Kontakt
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