
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Esittely 
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1. Nopeuden merkkivalo 

2. Virta- ja nopeudensäätöpainike 

3. Latausliitäntä 

 
Hierontavasarassa on kuusi nopeutta 
Nopeus 1: 2200 rpm 
Nopeus 2: 2400 rpm 
Nopeus 3: 2600 rpm 
Nopeus 4: 2800 rpm 
Nopeus 5: 3000 rpm 
Nopeus 6: 3200 rpm 

 

 



Hierontavasarassa on neljä irrotettavaa hierontapäätä 

Kun hierontavasara on kytketty pois päältä, kiinnitä haluamasi hierontapää 
vasaraan painamalla sitä lujasti sisäänpäin. Irrota pää vetämällä sitä ulospäin.  

 

 

U-pää niskalle ja selälle  

 

 

Luotipää syvien triggerpisteiden hierontaan 
 

 

 

Pallopää isoille lihasryhmille 

 

 

Pieni, litteä pää rinta- ja reisilihasten hierontaan 

 
 

  



Varoitus: Käytä tuotetta käyttöohjeen mukaisesti sähköiskun, tulipalon ja 
henkilövahinkojen riskin välttämiseksi. 
 

Lataaminen 
 Lataa laitetta kolme tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa. 

 Ladataksesi laitteen kytke laturin johdon liitin laitteen latausliitäntään ja 
sähköpistoke pistorasiaan. 

 Lataamisen aikana laturissa palaa punainen valo. Kun valo muuttuu 
vihreäksi, akku on ladattu täyteen. 

 Akun voi ladata milloin vain riippumatta siitä, kuinka täysi se on. 

 Älä käytä laitetta sen ollessa latauksessa. 

 Laitteen tavallinen toiminta-aika on 50–60 minuuttia riippuen käytetystä 
nopeudesta ja paineesta.  

 

Käyttäminen 
 

 Käynnistä laite painamalla virtapainiketta kerran. 

 Kun laite on käynnistetty, paina virtapainiketta lisätäksesi nopeutta. 
Merkkivalot ilmaisevat, mikä nopeus (1–6) on käytössä sillä hetkellä.  

 Painele virtapainiketta niin monta kertaa, että vasara on haluamallasi 
nopeudella ja aloita hieronta. 

 Suositeltu käyttöaika on enintään 30 minuuttia kerrallaan. 

 Irrota hierontapää vetämällä sitä voimakkaasti ulospäin. 

 Käytä laitetta ainoastaan kuivalla ja puhtaalla iholla. Älä käytä sitä 
vaatteiden läpi. 

 Paina ja liikuta vasaran päätä kevyesti ihoa vasten. 

 Käytä laitetta ainoastaan pehmeisiin kudoksiin niin, että se ei aiheuta 
kipua tai epämukavuutta. Älä käytä sitä päähän tai koviin ja luisiin kohtiin 
kehossa. Käytä ainoastaan parhaiten kehonosaan soveltuvaa 
hierontapäätä. 

 Laitteen käyttö kohtuullisella tai normaalilla paineella voi aiheuttaa 
mustelmia. 



 Tarkista hierottu kehonosa aina hieronnan jälkeen. 

 Lopeta laitteen käyttö välittömästi, jos tunnet kipua tai epämukavuutta. 

 Pidä sormet, hiukset ja muut kehonosat poissa varren ja hierontapään 
välistä, jotta ne eivät joudu puristuksiin tai tartu kiinni. 

 Älä tuki laitteen tuuletusreikiä. 

 Älä upota laitetta veteen tai päästä vettä laitteen tuuletusreikiin. 

 Älä pudota laitetta tai käytä sitä muuhun kuin hierontaan. 

 Tarkista laite ja akku huolellisesti jokaisen käytön jälkeen. Älä muunna tai 
muuta laitetta millään tavalla. 

 Älä irrota ruuveja tai yritä purkaa laitetta. 

 Älä jätä laitetta ilman valvontaa käytön tai latauksen ajaksi.  

 Älä käytä laitetta yhtäjaksoisesti yli tunnin ajan. Sammuta laite 30 
minuutiksi ennen kuin jatkat sen käyttöä. 

 Älä käytä hierontavasaraa herkille alueille, kuten päähän, kasvoihin ja 
kaularankaan. 

 Älä käytä laitetta tulehtuneille tai turvonneille kehonosille ja lopeta käyttö, 
jos tunnet kipua. 

 Älä käytä tätä laitetta vammoihin. Jos sinulla on vammoja, ole yhteydessä 
lääkäriin ennen laitteen käyttöä. 

 

Kunnossapitäminen, puhdistaminen ja säilyttäminen 
 Puhdista laite kuivalla tai kostealla liinalla. Älä käytä puhdistamiseen 

hankaavia puhdistusaineita tai -välineitä tai liuottimia kuten alkoholia tai 
asetonia ym., sillä ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa. 
 

 Kuivaa laite pehmeällä kankaalla ennen säilytystä tai jos matkustat, voit 
laittaa sen pahvipakkaukseensa matkan ajaksi. 

 
 
 
 
 



Turvallisuusohjeet 
 

 Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, tarkista, että laturiin merkitty 
jännite vastaa paikallista verkkojännitettä. 

 Laturin liittimessä on muuntaja. Älä vaihda liitintä toiseen, sillä se 
aiheuttaisi vaaratilanteen. 

 Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua laturia ja liitintä. 

 Jos virtajohto tai liitin vahingoittuu, vaihdata se alkuperäiseen varaosaan 
vaaratilanteiden välttämiseksi. 

 Älä upota laitetta veteen tai huuhtele sitä hanan alla. Älä myöskään käytä 
laitetta märässä ympäristössä kuten kylpyhuoneessa tai uima-altaalla). 

 Älä pidä laitteen vieressä mitään, mistä voisi kaatua tai roiskua vettä tai 
muuta nestettä laitteen päälle. 

 Pidä laite etäällä nesteistä ja lämmönlähteistä. 

 Pidä tuuletusreiät puhtaana pölystä ja irtoroskasta. 

 Laite on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön. 

 Laite on tarkoitettu ainoastaan aikuisten käytettäväksi. 

 Laitetta ei ole tarkoitettu henkilöille, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt ovat 
alentuneet tai joilla on puutteelliset tiedot ja kokemus laitteesta, ellei 
heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo ja ohjeista heitä sen 
käytössä. 

 Johdot voivat aiheuttaa kuristumisvaaran. Pidä virtajohto poissa alle 
kolmivuotiaiden lasten ulottuvilta. 

 Tuote ei ole lelu. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. 

 Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Tekniset tiedot 
 

Sarjanumero: 912710/912773/LKKT-2021 
Valmistettu Kiinassa 
 
Hierontavasara 
Nettopaino: 910 g     
Materiaali: ABS-muovi                        
Koko: 170 x 65 x 220 mm 
IP-luokitus: IP20 
Hierontalaitteen teho: 24 W 
Melutaso: 40 dB 
 
Akku: 
Nimellisjännite: 7,4 V 
Tyyppi: Litiumioniakku 
Kapasiteetti: 1500 mAh  
Toiminta-aika: 50–60 minuuttia / Valmiustila: 70–80 minuuttia 
      
Laturi 
AC-laturin syöttö: 110–220 V, ~50/60 Hz 
AC-laturin lähtö: 8,4 V, 1 A                                             

 
 

Älä hävitä tällä symbolilla merkittyä tuotetta kotitalousjätteessä. Vie laite 
sähkölaitteita myyvään liikkeeseen tai muuhun sähkölaitteiden 
keräyspisteeseen.  
 

 

 

      



 


