
Gorunner
Massagepistol - manual

6-niveau justering opfylder 
forskellige behov

Niveau 1 - 2100 rpm
Niveau 2 - 2400 rpm
Niveau 3 - 2700 rpm
Niveau 4 - 3000 rpm
Niveau 5 - 3300 rpm
Niveau 6 - 3600 rpm

Produktparametre
Effekt input: 100-240V 0,6A
Effekt output: 7,4V-12V 1A
Frekvens: 50/60Hz
Power: 28W

U hovede - til hvirvler

Kugle hovede - til 
stor muskel grupper

Rund hoved - til led

Lille smal hoved - til 
hele kroppen

1. Tænd / sluk knap
2. Strømniveau indikator LED (rød)
3. Frekvensniveau indikator LED (blå)
4. Håndtag / aftagelig batteri
5. Aftageligt udskifteligt vibrationshoved 

Når du fjerner vibrationshovedet, skal du 
lægge lidt kræfter til at trække den af.

6. DC Ladeport
7. AC Oplader

Niveau justering

Ladestik

Vedligeholdelse, rengøring og opbevaring
Rengør enheden med et fugtigt klud, og tør den derefter af med en blød klud til 
opbevaring, eller læg den i den medfølgende rejsetaske, når du rejser.
Advarsler og påmindelser
• Nedsænk den ikke i vand. Hold det væk fra væsker eller varmekilder. Hold venti-

lationsåbningen fri for støv og rester.
• Fjern ikke skruerne, eller prøv at skille enheden ad.
• Brug den ikke kontinuerligt i mere end en time. Stop enheden i 30 minutter, og 

brug den derefter igen.
• Tag opladeren ud af batteriet efter opladning eller før brug.
• Det er kun for voksne. Hvis du har skader, må du ikke bruge denne enhed. Råd-

før dig med din læge, før du bruger denne enhed.
Opladning
• Før den tages i brug første gang, skal den oplades helt i tre timer.
• Indsæt kablet fra det medfølgende 12V adapter i opladningsporten og derefter 

tilslut kablet til stikkontakten for at oplade enheden.
• Lysdioden på batteriet blinker regelmæssigt og viser batteriniveauet, hvilket 

angiver, at batteriet oplades.
• Når alle lysdioder holder op med at blinke og er tændt, angiver det, at batteriet 

er fuldt opladet.
• Batteriet kan oplades når som helst og på hvilket som helst tidspunkt.
• Det anbefales ikke at bruge enheden, når batteriniveauet er lavt.
• Den gennemsnitlige driftstid for enheden er to timer, afhængigt af hastigheden 

og det påførte tryk under brugen.

Sikkerhedsinstruktioner
Fare: For at reducere risikoen for elektrisk stød, brand og personskade skal dette 
produkt bruges i overensstemmelse med følgende instruktioner.
• Kun for voksne.
• Det kan kun bruges på tørre, rene hudoverflader på kroppen og kan ikke bruges 

gennem tøj. Tryk og kør enheden forsigtigt på huden. Varigheden på hver del 
bør cirka være 60 sekunder.

• Brug kun denne enhed på blødt væv på kroppen uden at forårsage smerter 
eller ubehag. Brug den ikke på hovedet, eller på de hårde områder omkring 
knoglerne.

• Brug kun det vibrerende hoved, der kan give de bedste resultater.
• Blå mærker kan skyldes, om det er under moderat eller normalt tryk. Kontroller 

altid det område, der modtager fysioterapi.
• Stop straks med at bruge det, når der er tegn på smerte eller ubehag.
• Hold fingre, hår eller andre dele af kroppen væk fra skaftet og bagsiden af det 

vibrerende hoved, fordi de kan blive klemt.
• Anbring ikke genstande i ventilationsåbningen på enheden.
• Nedsænk den ikke i vand, og lad ikke vand komme ind i ventilationsåbningen på 

enheden.
• Tab ikke enheden eller brug den forkert.
• Oplad kun enheden med det medfølgende kabel.
• Kontroller omhyggeligt enheden og batteriet før hver brug.
• Du må på ingen måde ændre eller modificere enhenden.
• Betjen eller oplad aldrig enheden uden opsyn.



Indikationer og kontraindikationer
Enhedens dybe penetration kan reducere smerter fra ledforstuvninger, bursitis, 
muskelkramper, neuralgi og andre lidelser i bevægeapparatet på kort tid. Næsten 
alle bløddelssygdomme er forbundet med traumer. Overdreven muskelbrug eller 
unormal kropsholdning og det meste af arvævet, der er involveret i disse sygdom-
me, kan behandles med denne enhed. Undgå overdreven stress og langvarig 
fysioterapi, når du bruger enheden. Undgå også følsomme områder som hoved, 
ansigt og nakkehvirvler. Stop fysioterapi, hvis der er betændelse, hævelse eller 
øget smerte.
Den igangværende forskning handler om vibrationstræningens indvirkning på 
specifikke medicinske tilstande. Dette vil sandsynligvis reducere de typer af 
kontraindikationer, der er nævnt ovenfor, og praktisk erfaring har vist, at det i 
mange tilfælde også er en fysioterapianbefaling at kombinere vibrationstræning til 
fysioterapi programmer. Dette skal gøres af eller i selskab med en læge, ekspert 
eller fysioterapeut

Indikationer
• Smerter og kramper på grund af muskel-

skade, forstuvninger og belastninger.
• Hjælp strømmen af ødemvæske i det 

hævede område.
• Slap af fortykkede bindevæv og fascier.
• Reducer ophobning af mælkesyre i 

musklerne.
• øge ledmobilitet.
• Eliminere muskeltræthed.

Kontraindikationer
• Aneurisme, blødning, brug af blodfor-

tynder.
• Hjertesygdom med en pacemaker eller 

defibrillator.
• Graviditet, kræft
• Inden for 90 dage efter intraartikulær 

fiksering bør enheden ikke bruges inden 
for 3 tommer efter intern fiksering.

• Følsomt område: hoved, ansigt, nakke-
hvirvler og rygsøjle.

• Positioner tæt på knoglerne med mindre 
muskeldækning: Tibia, bagsiden af foden 
og håndryggen

Anvendelse af enheden
Program for de nedre lemmer

Liggende stilling - lille flad massage-
hoved lodret nedad.
Lårben
Biceps femoris 20s-30s x 3 gange
Semitendinosus 20s-30s x 3 gange
Semimembranosus 20s-30s x 3 gange

Bevægelsesretningen er fra op til ned

Lille flad massagehoved udad 45°.
Gracilis 10s-15s x 2 gange
Adductor longus 10s-15s x 2 gange
Adductor brevis 10s-15s x 2 gange
Triceps surae
Gastrocnemius 20s-30s x 3 gange
Soleus 20s-30s x 3 gange

Bevægelsesretningen er fra op til ned

Lille rund massagehoved nedad.
Popliteus 
Knæretning 15s-30s
Knæbøjning 15s-30s

Liggende stilling - lille flad massage-
hoved lodret nedad.

Quadriceps femoris
Rectus femoris 30s-45s x 2 gange
Vastus lateralis 30s-45s x 2 gange
Vastus medialis 30s-45s x 2 gange
Vastus intermedius 30s-45s x 2 gange

Bevægelsesretningen er fra op til ned

Liggende stilling - lille flad massage-
hoved lodret nedad.
Sartorius 30s-45s
Tensor fasciae latae 15s-20s x 2 gange
Tibialis anterior 15s-20s x 2 gange
Peroneus longus 15s-20s x 2 gange
Peroneus brevis 20s-30s x 3 gange

Bevægelsesretningen er fra op til ned

Gonartritis
Liggende stilling - lille flad massage-
hoved lodret nedad.
Quadriceps femoris
Rectus femoris 30s-45s x 2 gange
Vastus lateralis 30s-45s x 2 gange
Vastus medialis 30s-45s x 2 gange

Bevægelsesretningen er fra op til ned - 
brugeren bøjer stille og roligt sit knæ

Lille rund massagehoved lodret 
nedad.
Iliac knoglekant
- iliac knogle anterior 30s-1 min
Rectus femoris, inguen 1 min
Tensor fasciae latae 10s-15s x 2 gange
Patellar ligament  20x3 gange

Liggende stilling - lille rund massage-
hoved lodret nedad.
Lille rund massagehoved nedad.
Popliteus  30s-45s
Knæretning 15s-30s
Knæbøjning 15s-30s
Triceps surae

Gastrocnemius 20s-30s x 3 gange
Soleus 20s-30s x 3 gange
Lårben
Biceps femoris 20s-30s x 3 gange
Semitendinosus 20s-30s x 3 gange
Semimembranosus 20s-30s x 3 gange

Bevægelsesretningen er fra op til ned.

Plantar fasciitis
Liggende position (en side)
Lille fladt hoved lodret nedad:
Lårben
Biceps femoris 20s-30s x 3 gange
Semitendinosus 20s-30s x 3 gange
Semimembranosus 20s-30s x 3 gange

Bevægelsesretningen er fra op til ned.

U-massagehoved lodret nedad.
Popliteus   
Knæretning 15s-30s
Knæbøjning 15s-30s
Triceps surae
Gastrocnemius 20s-30s x 3 gange
Soleus 20s-30s x 3 gange

Den forreste fodsål rører jorden.

Program til Sacroiliac del
Liggende stilling - lille flad massage-
hoved lodret nedad.
Gluteus medius  30s-1min x 4 gange
Gluteus maximus 30s-1min x 4 gange
Piriformis  1 min-1,5 min
Articulatio sacroiliaca          1 min-1,5 min

Bevægelsesretningen er indefra og 
udad ned langs muskulaturretningen.

Liggende stilling 
Tibialis anterior  15s-20s x 2 gange
Peroneus longus 30s-1min x 4 gange
Peroneus brevis 30s-1min x 4 gange

Bevægelsesretningen er fra op til ned.

Fejlfinding

Fejl: Massagepistol kan ikke tændes

Løsning: Tjek der er lys i laderen - den 
skal lyse grøn, når den er i stikkontak-
ten og rød, når den oplader massage-
pistolen.

Fejl: Hvis massagepistolen ikke vil 
tændes med lader i - skal den muligvis 
genstartes.

Løsning: Skrue skruen under lade-
stikket af og drej dækslet mod urets 
retning og træk det forsigtigt af.

Stikket til batteriet er markeret med 
B+ og B-, træk stikket ud og vent 5 
sekunder og sætte ind i igen. Sæt 
dækslet på plads igen og tænd for 
massagepistolen


