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Vibrationshoveder Tænd og sluk knap

Juster niveauet

Skift mellem vibrationshovederneMassagepistol

Massagehoved
Aftageligt udskifteligt 
vibrationshoved

Fladt vibrationshoved
Velegnet til muskel-
afslappende massage 

U vibrationshoved
Velegnet til massage 
i nakken og akilles-
senen

Lille smal vibrationshoved
Velegnet til massage i 
nakken og akillessenen

Kugle vibrationshoved
Velegnet til forskellige 
muskel massage 

Maskinen er på 1. niveau, når 
du tænder for den.

Tryk én gang på knappen 
Start for at stige i et niveau.

Det maksimale niveau er det 
4. niveau.

Er du på 4. niveau, skal du 
trykke en gang på startknap-
pen for at gå tilbage til 1. 
niveau

Tryk ind i 1 sekund for at tænde.
Tryk i tre sekunder for at slukke.

Start knap

Håndtag

Tag af

Klar til brug

Indsæt det ønskede 
vibrationshoved



Indikatorlampen angiver
massagepistolens hastig-
hedsniveauer:
1 lys = niveau 1
2 lys = niveau 2
3 lys = niveau 3
4 lys = niveau 4

Når massagepistolen 
tændes, lyser signal-
lampen med grønt et 
stykke tid og blinker grønt 
tre gange.

Signallampen lyser med 
rødt lys under opladning.

Signallampen lyser grønt, 
når den er fuldt opladet.

• Oplad maskinen helt, når den bruges første gang.

• Signallampen er rød ved opladning og grøn når fuldt opladet

• Når der ikke er strøm, blinker både signallampe og indikatorlys, 
når maskinen tændes.

• Smerter og kramper fra en muskelkonstruktion, forstuvning eller 
belastning

• Hjælper væskestrømmen i hævede områder

• Afslapper og fortykker bindevæv og fascia

• Reducerer ophobning af mælkesyre i muskler

• Forøg bevægelsesområdet

• Eliminer muskeltræthed

• Aneurismer, blødning, ved hjælp af blodfortyndere

• Hjerteanfald, pacemakere eller hjertestartere

• Gravid, kræft

• Intraartikulær fiksering med 90 dage. Enheden kan ikke bruges 
indenfor 8 cm af den interne fiksering

• Følsomme områder: hoved, ansigt, hals og hvirveler

• Tæt på skelet med mindre muskler som skinneben, fodryg og 
håndrygning osv

Indikator- og signallys Opladning

FOR SIKKERHEDS SKYLD MÅ DU IKKE BRUGE MASSAGE-
PISTOLEN UNDER OPLADNING.

Type-C USB
(Adapter

ikke inkluderet)

Indikationer

Tabuer

Oversigt

Massagepistol

Flad hoved Rund hoved

USB Type-C ladekabel Manual

Gorunner
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U hoved Lille rund hoved


