
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordic Massage Gun 

Bruksanvisning 



 

 

Inledning 
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1. Nivåindikatorlampa 

2. Knapp: ON/OFF och hastighetskontroll 

3. Laddningsport 

 
Massagepistolen har 6 hastighetsnivåer 
Nivå 1 – 2 200 rpm 
Nivå 2 – 2 400 rpm 
Nivå 3 – 2 600 rpm 
Nivå 4 – 2 800 rpm 
Nivå 5 – 3 000 rpm 
Nivå 6 – 3 200 rpm 



 

 

Massagepistolen har fyra utbytbara massagehuvuden: 

Tryck fast önskat massagehuvud genom att trycka det inåt när 
massagepistolen är avstängd. Ta bort det genom att dra det utåt. 

U-huvud – till nacke och rygg  

Patronhuvud – till de djupa tryckpunkterna 
 

Bollhuvud – för stora muskelgrupper 

Litet platt huvud – till mjuk massage 

 
 
 
 
 
 



 

 

Observera: För att minska risken för elektriska stötar, brand och 
personskada ska den här produkten användas i enlighet med följande 
instruktioner. 

 
 

Laddning 
 Ladda apparaten i tre timmar innan den används för första gången. 

 För att ladda ska DC-kontakten på den medföljande adaptern anslutas till 
laddningsporten på batteriet och AC-änden till nätuttaget. 

 Under laddning lyser en röd lampa på adaptern. När den slår om till grönt 
är batteriet fulladdat.  

 Batteriet kan laddas när som helst och på vilken nivå som helst. 

 Använd inte apparaten när den laddas. 

 Apparatens genomsnittliga driftstid är 50–60 minuter beroende på 
hastigheten och hur mycket tryck som tillämpas. 

 

 

Användning 
 

 Tryck på strömknappen för att aktivera strömmen. 

 När strömmen är på kan strömknappen användas för att öka hastigheten. 
Nivåindikatorlamporna visar aktuell hastighet (1–6).  

 Tryck igen tills du uppnått önskad hastighetsnivå och påbörja massagen.  

 Rekommenderad användningstid är högst en halvtimme åt gången. 

 För att lossa på vibrationshuvudet är det bara att dra det utåt. 



 

 

 Använd endast apparaten på torr och ren hud. Använd den inte genom 
kläder.  

 Tryck och förflytta varsamt över huden.  

 Använd endast apparaten på mjuk vävnad på kroppen, utan att orsaka 
smärta eller obehag. Använd den inte på huvudet eller annan hård del 
eller skelettdel. 
Använd endast det massagehuvud som ger bäst resultat. 

 Blåmärken kan uppstå under medelhårt till normalt tryck. 

 Kontrollera alltid området som behandlas. 

 Sluta omedelbart använda apparaten vid minsta tecken på smärta eller 
obehag. 

 Se till att fingrar, hår och andra kroppsdelar inte kommer i kontakt med 
kolven eller baksidan av vibrationshuvudet, eftersom de kan nypas fast. 

 Placera inga föremål för apparatens ventil. 

 Nedsänk inte apparaten i vatten och låt inte vatten tränga in i apparatens 
ventil.  

 Tappa inte apparaten och använd den inte på fel sätt. 

 Kontrollera apparaten och batteriet noggrant före varje användning. Ändra 
och modifiera inte apparaten på något sätt. 

 Avlägsna inte skruvar och försök inte att demontera apparaten. 

 Använd och ladda aldrig apparaten obevakat. 

 Använd den inte kontinuerligt i mer än en timme. Stäng av apparaten i 30 
minuter och använd den sedan igen. 

 Undvik känsliga områden som huvud, ansikte och halskotor. 

 Sluta använda apparaten vid inflammation, svullnad eller ökad smärta. 

 Använd inte apparaten om du har skador. Rådgör med läkare innan du 
använder den här apparaten. 



 

 

 

Underhåll, rengöring och förvaring: 
 Rengör endast apparaten med en torr eller fuktig mjuk trasa. Använd inte 

slipande rengöringsmedel och hjälpmedel, eller rengöringsmedel som 
alkohol, aceton etc., eftersom detta kan skada apparatens yta. 
 

 Torka den ren med en mjuk trasa före förvaring eller lägg den i den 
medföljande lådan när du reser. 

 
 
Säkerhetsinstruktioner 
 

 Innan du ansluter produkten till strömförsörjningen, kontrollera att 
spänningen som anges på strömadaptern överensstämmer med den 
lokala nätspänningen. 

 Adaptern innehåller en transformator. Kapa inte adapterns nätsladd för att 
byta kontakten, detta kan orsaka livsfara. 

 Använd endast den medföljande adaptern. 

 Om sladden är skadad måste den bytas ut av servicetekniker eller 
behörig person för att undvika fara. 

 Sänk inte ner apparaten i vatten och skölj den inte under kranen. Använd 
den inte i fuktig miljö (till exempel badrum, vid en simbassäng, etc.). 

 Placera inte något i närheten av apparaten som kan leda till att vatten 
eller annan vätska droppar eller stänker på apparaten. 

 Håll den borta från vätskor och värmekällor.  

 Håll ventilen fri från damm och skräp. 



 

 

 Apparaten ska endast användas inomhus. 

 Apparaten är endast till för vuxna. 

 Apparaten är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, 
sensorisk eller mental förmåga, eller av personer som inte har tillräcklig 
erfarenhet eller kunskap för att använda den, såvida det inte sker under 
uppsikt och handledning av en person som ansvarar för deras säkerhet. 

 Sladdar utgör en potentiell strypningsrisk. Håll apparaten och sladden 
utom räckhåll för barn under 3 års ålder. 

 Den här produkten är ingen leksak. Barn får inte leka med apparaten. 

 Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk. 
 

 
 
Specifikationer 

 
Artikelnummer: 912710/912773/LKKT-2021 
Tillverkad i Kina 
Massagepistol 
Produktens nettovikt:  910 g     
Material:   ABS                        
Produktens storlek: 170 x 65 x 220 mm 
IP-klass: IP20 
Massagekraft: 24 W 
Ljudnivå (dB):  40 dB 
Batteri: 
Märkspänning: 7,4 V 
Typ: Litiumjon 
Batterikapacitet: 1 500 mAh  



 

 

Drifttid 50–60 minuter / Standby-tid: 70–80 minuter       
Laddare 
AC-laddarens ineffekt: 110–220 V–50/60 Hz 
AC-laddarens uteffekt: 8,4 V 1 A 

                                                       
 

Produkter märkta med denna symbol får inte slängas bland hushållsavfall.  
Lämna in produkten på din lokala återvinningsstation eller kontakta  
kommunen. 
 



 

 

 


