
Booster Pro 2 



Silikoninen suojakansi 

Liukumaton kädensija 

Irrotettava hierontapää 

Latausliitäntä 

Nopeusasetuksen painike 

Virtakytkin 

Tason merkkivalo 

Virran merkkivalo 



Käyttöohje 

1. HIERONTAPÄÄN KIINNITYS 

Kuva 1. Asennus Kuva 2. Lopputulos 

• Katkaise laitteesta virta, liitä kiinnike (sininen osa kuvassa 1) laitteen uritettuun osioon (punainen osa 
kuvassa 1). Kuvassa 2 esitetty lopputulos. 

2. KÄYNNISTYS/NOPEUSTASON SÄÄTÖ 

• Kytke virtakytkin ON-asentoon. Säädä nopeustasoa tarpeen mukaan. Booster Pro 2: ssa on 9 
nopeustasoa. 

• Muistitoiminto: Säädä haluttuun tasoon. Sammuta virtakytkin.  Määritetty nopeustaso on oletusarvo, 
kun laite käynnistyy seuraavan kerran. 
 

 
• Varmista, että laite on sammutettu (virtakytkin OFF-asennossa). 
• Liitä laturi. Virran merkkivalo syttyy ja alkaa vilkkua. Lataus päättyy, kun neljä merkkivaloa palavat 

vilkkumatta. 

3. LATAAMINEN 

Kuva 3. Lataaminen Kuva 4. Lataus valmis 



HUOLTO 

VAROITUKSET JA HUOMIOT 

VASTUUVAPAUSLAUSEKE 
OTA YHTEYTTÄ LÄÄKÄRIISI ENNEN BOOSTERIN KÄYTTÄMISTÄ, JOS SINULLA ON TERVEYSONGELMIA TAI JOKIN SEURAAVISTA 
TILOISTA KOSKEE SINUA: 
Raskaus, diabeteksen komplikaatiot, äskettäiset leikkaukset, epilepsia tai migreeni, välilevytyrä, spondylolisteesi, spondylolyysi tai 
selkärangan nivelrikko, äskettäiset tekonivelleikkaukset tai kohdunsisäiset ehkäisimet sekä metallitapit tai -levyt, tulehdus, 
infektio, tuntemattomasta syystä aiheutuva kipu, sisäinen tai ulkoinen verenvuoto, kasvaimet, murtumat, syvä laskimotukos, 
pistely, tunnottomuus tai heikkous. 

• Sisäisiä paristoja ei ole tarkoitettu vaihdettavaksi tai poistettavaksi. Jos virransyötössä ilmenee ongelmia, ota yhteyttä 
huoltokeskukseen. 

• Jos laite ei toimi kunnolla, älä yritä korjata laitetta purkamalla laitetta itse. Tämä johtaa takuun automaattiseen päättymiseen. 

• Ennen kuin liität laitteen virtalähteeseen, varmista, että arvokilvessä ilmoitettu syöttöjännite on yhteensopiva laitteen 
kanssa. Lataa uusi laite täyteen ennen ensimmäistä käyttöä. 

• Käytä laitetta vain puhtaissa, hyvin valaistuissa tiloissa, joissa ei ole räjähdysvaarallista ympäristöä, syttyviä nesteitä, kaasuja 
tai pölyä. 

• Laitetta saa käyttää vain mukana toimitetun, sertifioidun BOOSTER-laturin kanssa. 
• Kun käytät laitetta, pidä lapset ja sivulliset turvallisella etäisyydellä ja vältä häiriötekijöitä. Pysy valppaana ja käytä tervettä 

järkeä, kun käytät laitetta. Älä käytä alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. 
• Älä laita laitetta veteen tai muihin nesteisiin. 
• Älä käytä laitetta yli 30 minuuttia kerrallaan. Odota 5 minuuttia, ennen kuin käytät laitetta uudelleen 30 minuutin käytön 

jälkeen. 
• Älä käytä BOOSTERia kuvassa 5 mainituille alueille. 
• Älä käytä laitetta täydentämään tai korvaamaan mitään hoitoa. Kysy lääkäriltäsi ennen kuin käytät laitetta, jos sinulla on 

selittämättömiä kipuja, jos saat hoitoa tai käytät lääkinnällisiä laitteita. 



TAKUUTIEDOT 
1 VUODEN TAKUU 
TÄMÄ TAKUU EI KATA: 
Jos vuoden kuluessa ostopäivästä tämä tuote hajoaa materiaalin tai työn puutteen vuoksi, 
Booster Sport ja/tai kansainvälinen jakelija, jälleenmyyjä tai vähittäismyyjä, jolta osto tehtiin, 
korjaa tai vaihtaa tuotteen tai tarvittavat osat ilmaiseksi. 
a) onnettomuuden, väärinkäytön, kaltoin kohtelun tai kuljetuksen aiheuttamat vahingot; 
b) luvattomasti korjatut yksiköt; 
c) yksiköt, joita ei ole käytetty BOOSTER-hoito-ohjeiden mukaisesti; 
d) tuotteen hintaa suuremmat vauriot; 
e) toimitettujen tuotteiden huononeminen, joka johtuu epätavallisista varastointi- ja/tai suojausolosuhteista asiakkaan tiloissa; 
f) päivitetyn ostotodistuksen toimittamatta jättäminen. 

Jotkut valtiot ja maat eivät salli vahingonkorvausvastuun rajoittamista, joten edellä mainitut rajoitukset eivät välttämättä koske 
sinua. Tämä takuu takaa tietyt lailliset oikeudet, mutta muut oikeudet voivat vaihdella maittain ja valtioittain. Tämä takuupalvelu 
on käytettävissä Booster Sportin ja sen kansainvälisten jakelijoiden toimintakäytäntöjen ja menettelytapojen mukaisesti. Jos olet 
asiakas, ota takuu- ja palautuslupa-asioiden kanssa yhteyttä Booster Sportiin, jälleenmyyjään tai vähittäismyyjään, jolta ostit 
tuotteen suoraan. Tämän takuun myöntää ja toteuttaa Booster Sport. 



TEKNISET TIEDOT 

AC-laturi 

Nimellistulo 100-240 V ~ 50/60 Hz，25 
W 

Nimellisteho 25 V/1 A 

Akku 

Nimellisjännite 24 V DC 

Tyyppi Li-ion 

Kapasiteetti 2 000 mAh 

Käyttöaika 3,5-4 h 

Latausaika 90 min 

Nopeus kuormittamattomana 1 800-3 400/min max 

Teho 135 W max 

Taajuus 1. vaihde 30 Hz，2. vaihde 
33 Hz，3. vaihde 36 Hz, 4. 
vaihde 40 Hz，5. vaihde 
43 Hz，6. vaihde 46 Hz, 7. 
vaihde 50 Hz，8. vaihde 
53 Hz, 9. vaihde 56 Hz 

Vedon pituus 12 mm 

Paino 1,04 kg/2,40 kg (sisältäen 
laturin ja laatikon) 

Mitat 28,5*20*6 cm 

Äänen paine LpA 70 dB(A) 

Äänitehotaso LwA 78 dB(A) 

Suunniteltu Taiwanissa ja koottu Suzhoussa 



OTA MEIHIN YHTEYTTÄ 

BOOSTER SPORT EUROPE 
info@boostersport.eu 
www.boostersport.eu 

= ilmaisee vältettävän alueen 

Kuva 5. Vältettävät alueet 




