
Nordic massasjepistol

Bruksanvisning



Innledning

1

2

3

1. Nivåindikatorlampe

2. Brytere – på/av og hastighetsbryter

3. Ladeport

Massasjepistolen har seks hastighetsnivåer
Nivå 1 – 2200 rpm
Nivå 2 – 2400 rpm
Nivå 3 – 2600 rpm
Nivå 4 – 2800 rpm
Nivå 5 – 3000 rpm
Nivå 6 – 3200 rpm



Massasjepistolen har fire avtakbare massasjehoder:

Slå av massasjepistolen, og press ønsket massasjehode helt inn. Fjern det ved
å dra det ut.

U-hode – for rygg og nakke

Kuleformet hode – for ledd

Rundt hode – for store muskelgrupper

Lite, flatt hode – for alle kroppsdeler



Advarsel: For å redusere risikoen for elektrisk støt, brann og personskader
må produktet brukes i samsvar med følgende anvisninger.

Lading
 Lad produktet i tre timer før du bruker det for første gang.
 Under lading kobler du DC-enden av medfølgende adapter til ladeporten

på batteriet, og deretter AC-kabelen til stikkontakten.
 Et rødt lys lyser på adapteren under lading. Når det lyser grønt, er

batteriet fulladet.
 Batteriet kan lades når som helst.
 Ikke bruk produktet under lading.
 Gjennomsnittlig driftstid for produktet er 50–60 minutter, avhengig av

hastigheten og hvilket trykk som brukes.

Bruk

 Trykk én gang på strømbryteren for å slå produktet på.
 Når strømmen er på, trykker du på strømbryteren for å øke hastigheten.

Nivåindikatorlampene viser valgt hastighet (1–6).
 Trykk igjen til du oppnår ønsket hastighet, og begynn å massere.
 Det anbefales ikke å bruke produktet i mer enn en halv time om gangen.
 For å demontere massasjehodet må du bare dra det ut.
 Produktet skal bare brukes på tørr, ren hud. Det må ikke brukes gjennom

klær.
 Press og beveg det varsomt over huden.
 Produktet må bare brukes på mykt vev, uten å forårsake smerte eller

ubehag. Må ikke brukes på hodet eller på harde kroppsdeler eller ben.
Bruk bare massasjehodet som gir best resultat.

 Det kan oppstå blåmerker under moderat eller normalt trykk.



 Kontroller alltid området som behandles.
 Slutt umiddelbart å bruke produktet hvis du opplever smerte eller ubehag.
 Hold fingre, hår og andre kroppsdeler unna skaftet og baksiden av det

vibrerende hodet, siden de kan komme i klem.
 Ikke plasser noe i produktets ventilasjonsåpninger.
 Produktet må ikke senkes ned i vann, og det må ikke komme vann inn i

ventilasjonsåpningene.
 Ikke mist produktet eller bruk det på feil måte.
 Kontroller produktet og batteriet før bruk. Du må ikke endre eller

modifisere produktet.
 Ikke fjern skruene, og ikke forsøk å demontere produktet.
 Produktet må ikke brukes eller lades hvis du ikke er til stede.
 Det må ikke brukes kontinuerlig i mer enn én time. Stopp produktet i 30

minutter før du bruker det igjen.
 Unngå følsomme områder som hode, ansikt og halsvirvler.
 Slutt å bruke produktet hvis det oppstår betennelse, hevelse eller økt

smerte.
 Hvis du har skader, må du ikke bruke dette produktet. Kontakt lege før du

bruker produktet.

Vedlikehold, rengjøring og oppbevaring:
 Rengjør produktet med en tørr eller fuktig og myk klut. Ikke bruk

skuremidler og svamp eller løsemidler som alkohol, aceton eller lignende.
Det kan skade overflaten på produktet.

 Tørk av med en myk klut før oppbevaring, eller legg det i
originalemballasjen når du skal reise



Sikkerhet

 Før du kobler produktet til strøm, må du kontrollere at spenningen på
strømadapteren stemmer med spenningen i stikkontakten.

 Adapteren inneholder en transformator. Ikke klipp av adapteren eller bytt
den ut med en annen plugg. Det kan føre til farlige situasjoner.

 Bruk bare adapteren som medfølger.
 Hvis strømkabelen eller adapteren blir skadet, skal de byttes med originalt

reserveutstyr, slik at det ikke oppstår farlige situasjoner.
 Produktet må ikke senkes ned i vann eller skylles under kranen, og det

må ikke brukes i fuktig miljø (for eksempel baderom eller
svømmebasseng).

 Ikke plasser noe i nærheten av produktet som kan føre til at vann eller
annen væske drypper eller spruter på produktet.

 Må ikke utsettes for væske eller varmekilder.
 Ikke la det samles støv og smuss i ventilasjonsåpningen.
 Produktet skal bare brukes innendørs.
 Produktet skal bare brukes av voksne.
 Produktet skal ikke brukes av personer som har reduserte fysiske,

sensoriske eller mentale evner, eller som ikke har erfaring og kunnskap,
med mindre de er under oppsyn eller har fått opplæring i bruk av
produktet fra noen som har ansvaret for sikkerheten.

 Ledninger er en potensiell kvelningsfare. Oppbevar ledningen utilgjengelig
for barn under 3 år.

 Produktet er ikke en leke. Ikke la barn leke med produktet.
 Produktet er ikke ment for profesjonell bruk.



Spesifikasjoner

Varenummer: 912710/LKKT-2021
Produsert i Kina
Massasjepistol
Produktets nettovekt: 910 g
Materiale: ABS
Produktets størrelse: 170 x 65 x 220 mm
IP-klassifisering: IP20
Massasjeeffekt: 24 W
Støy (dB): 40 dB
Batteri:
Nominell spenning: 7.4 V
Type: Li-ion
Batterikapasitet: 1500 mAh
Arbeidstid 50–60 minutter / standby-tid: 70–80 minutter
Lader
AC-ladeinngang: 110–220 V~ 50/60 Hz
AC-ladeutgang: 8.4 V 1 A

Apparater som er merket med symbolet, må ikke kastes i restavfallet.
Lever produktet til nærmeste miljøstasjon, eller kontakt
kommunen.
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