
Nordic massagepistol

Brugsanvisning



Indledning
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1. Niveauindikatorlampe

2. Knapkontrol; tænd/sluk og hastighedskontakt

3. Opladningsport

Massagepistolen har 6 hastighedsniveauer
Niveau 1 – 2200 omdrejninger i minuttet
Niveau 2 – 2400 omdrejninger i minuttet
Niveau 3 – 2600 omdrejninger i minuttet
Niveau 4 – 2800 omdrejninger i minuttet
Niveau 5 – 3000 omdrejninger i minuttet
Niveau 6 – 3200 omdrejninger i minuttet



Massagepistolen har fire aftagelige massagehoveder:

Med slukket massagepistol indsætter du det ønskede massagehoved helt ved
at trykke det indad. Du tager det af ved at trække udad.

U-hoved – til ryghvirvler og hals

Patronformet hoved – til leddene

Kuglehoved – til store muskelgrupper

Lille fladt hoved – til alle dele af kroppen



Fare: For at mindske risikoen for elektrisk stød, brand og personskade skal
dette produkt anvendes i overensstemmelse med nedenstående
brugsanvisning.

Opladning
 Lad apparatet lade fuldt op i tre timer, før det bruges første gang.
 Når du oplader, skal du slutte DC-enden på den medfølgende adapter til

batteriets opladningsport og derefter sætte kablets AC-ende i
stikkontakten.

 Under opladning ses et rødt lys på adapteren. Når det bliver grønt, er
batteriet fuldt opladet.

 Batteriet kan oplades når som helst og på ethvert niveau.
 Brug ikke maskinen under opladning.
 Enhedens gennemsnitlige driftstid er 50-60 minutter afhængigt af

hastigheden og det anvendte tryk under brugen.

Brug

 Tryk én gang på tænd/sluk-knappen for at aktivere strømmen.
 Når der er tændt for strømmen, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for

at øge hastighedsniveauet. Niveauindikatorlamperne viser aktuel
hastighed (1-6).

 Tryk igen, indtil du når det ønskede hastighedsniveau, og start massagen.
 Den anbefalede brugstid er ikke mere end en halv time ad gangen.



 Når du trækker vibrationshovedet ud, skal du kun anvende den kraft, der
er nødvendig for at trække det ud.

 Brug kun apparatet på tørre, rene hudoverflader på kroppen. Brug den
ikke gennem tøj.

 Tryk og flyt det forsigtigt rundt på huden.
 Brug kun dette apparat på kroppens bløde væv uden at forårsage smerte

eller ubehag. Brug det ikke på hovedet eller på kroppens hårde dele eller
knogledele.
Brug kun det massagehoved, der giver de bedste resultater.

 Blå mærker kan være opstå under moderat tryk eller normalt tryk.
 Tjek altid det område, der behandles med fysioterapi.
 Stop straks med at bruge apparatet, hvis der er tegn på smerte eller

ubehag.
 Hold fingre, hår eller andre dele af kroppen væk fra akslen og bagsiden af

det vibrerende hoved, da de kan blive trukket ind i de bevægelige dele.
 Der må ikke placeres genstande i apparatets udluftningsåbning.
 Apparatet må ikke nedsænkes i vand, og vand må ikke komme ind i

enhedens udluftningsåbning.
 Apparatet må ikke tabes eller bruges forkert.
 Kontrollér apparat og batteri omhyggeligt før hver brug. Apparatet må ikke

ændres eller modificeres på nogen måde.
 Skruerne må ikke fjernes, og apparatet må ikke skilles ad.
 Brug eller oplad aldrig apparatet uden opsyn.
 Brug det ikke kontinuerligt i mere end en time. Stop enheden i 30 minutter,

og brug den derefter igen.
 Undgå følsomme områder som hoved, ansigt og halshvirvler.



 Stop med at bruge apparatet, hvis der er betændelse, hævelse eller øget
smerte.

 Hvis du kommer til skade, må du ikke bruge dette apparat. Kontakt din
læge, før du bruger apparatet.

Vedligeholdelse, rengøring og opbevaring:
 Rengør kun apparatet med en tør eller fugtig, blød og ren klud. Brug ikke

slibemidler og skuresvampe eller rengøringsmidler som alkohol, acetone
osv., da dette kan beskadige apparatets overflade.

 Tør det af med en blød klud, når det skal opbevares, eller læg det i den
medfølgende karton, når du rejser



Sikkerhedsanvisninger

 Før du slutter dette produkt til strømforsyningen, skal du kontrollere, om
den spænding, der er markeret på strømadapteren, svarer til den lokale
forsyningsspænding.

 Adapteren indeholder en transformer. Skær ikke adapteren af for at
udskifte den med et andet stik, da dette forårsager en farlig situation.

 Brug kun den medfølgende adapter.
 Hvis netledningen eller adapteren beskadiges, skal de altid udskiftes med

den oprindelige type for at undgå fare.
 Apparatet må ikke nedsænkes i vand eller skylles under hanen, og det må

ikke bruges i fugtige omgivelser (f.eks.: badeværelse, swimmingpool....)
 Placer ikke noget tæt på apparatet, der kan få vand eller anden væske til

at dryppe eller sprøjte på apparatet.
 Hold det væk fra væsker og varmekilder.
 Hold udluftningen fri for støv og rester.
 Dette apparat er kun til indendørs brug.
 Dette apparat er kun til voksne.
 Apparatet må ikke bruges af personer (herunder børn) med begrænsede

fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og
viden, medmindre de er under opsyn eller har fået vejledning i brug af
apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

 Ledninger udgør en potentiel kvælningsfare. Hold ledningen uden for
børns rækkevidde (op til 3 år).

 Dette produkt er ikke legetøj. Børn må ikke lege med apparatet.
 Dette apparat er kun beregnet til brug i private husholdninger.



Specifikationer

Varenummer: 912710/LKKT-2021
Fremstillet i Kina
Massagepistol
Produktets nettovægt: 910 g
Materialer: ABS
Produktstørrelse: 170 x 65 x 220 mm
IP-klassifikation: IP20
Massageeffekt: 24 W
Støj (DB): 40 DB
Batteri:
Nominel spænding: 7.4 V
Type: Li-ion
Batterikapacitet: 1500 mAh
Arbejdstid 50-60 minutter/standbytid: 70-80 minutter
Oplader
Vekselstrømsoplader, indgang: 110-220 V ~50/60 Hz
Vekselstrømsoplader, udgang: 8.4V1A

Apparater med dette symbol må ikke bortskaffes sammen med
husholdningsaffald.
Aflever i stedet apparatet til en genbrugsstation, eller kontakt
kommunen.
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