SURPLUS
PRO V2.0

BRUKERMANUAL

INTRODUSKSJON
Fordelene med massasjepistol er mange. Det er godt kjent at massasje reduserer
muskelspenninger og relaterte plager. Ypperlig for oppvarming før en treningsøkt og perfekt som
hjelp til restitusjon etter trening. Apparatet lindrer treningssmerter og stivhet samt fremmer bedre
blodsirkulasjon, som igjen gir økt bevegelighet.
Den store fordelen med Massasjepistol sammenlignet med tradisjonell massasje: Apparatet
arbeider på opptil 3200 interer pr. minutt, og oppnår derfor et høyt nivå av nevronal stimulering.
20 ulike moduser!
Vi anbefaler at du leser nøye gjennom hele brukermanualen, og at du bruker produktet som vist i
brukermanualen.
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INNHOLD

Inkludert i esken:
(1. 1 x Massasjepistol
(2. 1 x Bærekoffert
(3. 6 x Massasjehoder
(4. 1 x Lader
(5. 1 x Brukermanual
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MASSASJEHODER
Pute - Passelig for nybegynneren. Har det mykeste materialet med størst
overflate. Brukes på ømme områder som nakken ol.

Rund - Det runde massasjehodet er ett trinn opp fra puten. Det dekker

omtrent samme område, men materialet er noe hardere. Passer fint til store
muskelgrupper som quads, lats og pecs.

Gaffel - Gaffelhodet brukes hovedsakelig på ryggmusklene, underarmer og

ankel/legg. Noen foretrekker å ha to kontaktpunkter på visse muskelgrupper for
å hjelpe mot en "kilende" følelse.

Flat - Det flate hodet fungerer generelt best for å dekke et større område på

en tettere muskelgruppe som hamstrings eller setemusklene. Det harde
materialet absorberer ikke noe av slagene og lar det trenge dypere inn i vevet.

Kule - Kulefestet har den minste overflaten av alle massasjehodene. Hvis du

foretrekker dypere og mer intenst trykk, anbefaler vi dette hodet. Kulen blir
vanligvis brukt for litt mindre muskelgrupper/muskelgrupper som er vanskelige
å nå.
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SLIK FUNGERER MASSASJEPISTOLEN
• Juster og fest batteriet i bunnen av enheten - sørg for at den sitter ordentlig i festet.

• Slå på massasjepistolen ved å flytte strømbryteren på undersiden av batteriet til "ON". For å
slå den av flytter man strømbryteren til "OFF".
• Når massasjepistolen er påslått, trykk én gang på strømknappen for å aktivere enheten.
Deretter kan du justere mellom 20 nivåer ved å trykke inn " + " og " - ".
• For å slå av massasjepistolen trykker du på strømknappen og deretter flytter strømbryteren
under batteriet til "OFF".
• Når produktet er avslått kan du bytte mellom massasjehodene. Press inn enden av
massasjehodet inn i "løpet" på massasjepistolen og se til at den sitter. For å bytte så drar du
enkelt ut massasjehodet og setter inn den som er ønsket.
• For å fjerne batteriet, trykk lett på batteriutløserknappen med tommelen. Trekk deretter
batteriet nedover med den andre hånden.
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SIKKERHETSINSTRUKSJONER
ADVARSEL: For å redusere risikoen for elektrisk støt, brann og personskade, må dette produktet
brukes i overensstemmelse med følgende instruksjoner:
• Kun til bruk for voksne.
• Bruk massasjepistolen kun på kroppens muskler etter ønske uten at du skal føle smerte eller
ubehag. Den må ikke brukes på hodet eller på noe hardt som beinområder på kroppen.
• Blåmerker kan oppstå uavhengig av nivå eller trykk. Sjekk behandlet område ofte og
umiddelbart ved første tegn til ubehag.
• Hold fingrene, hår og andre kroppsdeler borte fra skaftet og baksiden av "løpet" da det kan
komme i klem.
• Ikke plasser noen gjenstander i ventilasjonshullene til massasjepistolen.
• Ikke la massasjepistolen komme i kontakt med vann.
• Lad kun med lader som følger med i kofferten.
• Ikke tukle eller modifiser massasjepistolen på noen måte.
• Ikke la massasjepistolen stå på eller lade uten tilsyn.
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SPESIFIKASJONER

•

motor med høyt

1
2
3

1. Batteriindikator /
Veksle mellom 20
nivåer
2. Velg mellom 6
massasjehoder

Kraftig børsteløs
dreiemoment.

•

Avtagbart
litiumbatteri.

•

20 forskjellige nivåer.

•

Kontaktløs og lett.
Lader følger med.

•

Utskiftbare

4

massasjehoder (x6).
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3. Batteriutløserknapp
4. Litiumbatteri
5. ON / OFF -bryter

LADEINSTRUKSER

• Lad batteriet fullt opp i opptil 6 timer før førstegangsbruk.
• For å lade, koble til 24V adapteren til batteriets ladeport og koble laderen i veggen.
• LED-lyset skal pulsere for å vise batterinivå og for å vise at den tar ladning.
• Massasjepistolen er fulladet når alle lysene slutter å pulsere og lyser konstant.
• Batteriet kan lades uansett batteriprosent.
• Det er ikke anbefalt å tømme batteriet helt, prøv å lade den opp når den har rundt 20%.
• Massasjepistolen kan brukes opptil 2 timer avhengig av nivå og trykk fra bruker.
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ADVARSEL
Massasjepistolen skal ikke brukes uten godkjenning fra din lege hvis noe av det følgende
gjelder: Graviditet, har pacemaker, er nylig operert, epilepsi, migrene, nylige leddutskiftninger,
metallstifter eller plater og generelt bekymringer for din fysiske helse. Disse kontraindikasjonene
betyr ikke at du ikke er i stand til å bruke massasjepistolen, men vi anbefaler deg å konsultere
med en lege først.
Svake og unge bør ledsages av en voksen om de skal bruke massasjepistolen.

•
•
•
•
•
•
•

Ikke dypp ned i vann.
Ikke oppbevar produktet i solen eller i varme temperaturer.
Hold ventilasjonsåpningene fri for støv og rusk.
Ikke fjern skruer eller forsøk å demontere.
Ikke bruk kontinuerlig i mer enn én time. La enheten hvile i 30 minutter før den brukes på nytt.
Koble laderen fra enhetens batteri etter lading eller før bruk.
Kun til bruk for voksne. Ikke bruk den hvis du er skadet. Rådfør deg med legen din før du
bruker dette produktet.
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REKLAMASJON
Skulle det oppstå problemer med produktet som følger av
en produksjonsfeil ol. vil det bli forsøkt rettet eller levert ut
nytt tilsvarende produkt.

Dette dekkes ikke av reklamasjon:
•
•
•
•
•
•

Skade på produkt som følge av brukerfeil eller hardt bruk.
Uautorisert reparasjon eller modifikasjon av produktet.
Instruksene fra brukermanual er ikke fulgt.
Skade som overstiger kostnaden for produktet.
Feillagring av produkt eller mangel på vedlikehold.
Unnlatelse av å fremlegge datert kjøpsbevis.
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