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rauhoittaa tai aktivoi kehoa.

ertoa, rentouttaa lihaksia, ja ohjelmasta riippuen joko

Vaikutukset ilmenevät olon rauhoittumisena ja kehollisena keveyden tunteena. Laitteilla 
voidaan lievittää lihasjännityksiä, puutumisoireita, erilaisia särkyjä sekä edistää lihasten 
nopeampaa palautumista. Teknologia tehoaa parhaiten käyttämällä laitetta päivittäin, 
mutta usein myös laitteen säännöllinen käyttö 2-3 kertaa viikossa on riittävää.

Vibraatio kohdistetaan koko kehoon yhtäaikaisesti tai erikseen haluttuihin kehon osiin.
Värähtely etenee syvälle kehon kudoksiin aiheuttaen nesteissä ja kudoksissa 
myötävärähtelyä, jonka vuoksi menetelmä eroaa täysin perinteisistä hierovista tuotteista.

Neurosonic-laitteiden värähtely tapahtuu 20-100Hz taajuusalueella. Keho reagoi näihin
taajuusalueisiin nopeasti, ja ne soveltuvat suurimmalle osalle ihmisistä. Tämän vuoksi
teknologia toimii apuna moniin oireisiin, palautumishermosto käynnistyy, ja erityisesti unen
laatu paranee ja stressi kehossa lievittyy.





hakusanalla ”Neurosonic”.

Lataa Neurosonic-sovellus Googlen Play-kaupasta tai Apple-storesta. Löydät sovelluksen

Aloitusnäytöllä näet neljä eri ohjelmatyyppiä: rentoutus, tehonokoset, aktivointi ja palautuminen.

Valitse ensin haluamasi pääkäyttöalue ja sitten käytettävä ohjelma. Hyväksy käyttäjäehdot.

Lisätietoa ohjelmista sekä niiden käytöstä löytyy osoitteesta neurosonic.fi





Älä huolla laitetta itse muutoin kuin tässä oppaassa on kerrottu. Jos tekninen huolto on
tarpeen, ota yhteyttä Neurosonicin tekniseen tukeen takuuhuollot@neurosonic.fi tai
asiakaspalvelunumeroon 0102011620.

Ongelmia laitteen käytön kanssa? 
- Kurkkaa osoitteeseen 
neurosonic.zendesk.com



Käyttäjän tulee esittää takuuvaatimus takuuaikana.



Important safety 
instructions
When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including 

the following. Read all instructions before using (this appliance).

DANGER – To reduce the risk of electric shock always unplug this appliance from the 

electrical outlet immediately after using and before cleaning.

WARNING – To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet

when not in use, and before putting on or taking off parts.

2. Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire,

electric shock, or injury to persons.

3. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children,

invalids, or disabled persons.

4. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use

attachments not recommended by the manufacturer.

5. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working

properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the

appliance to a service center for examination and repair.

6. Do not carry this appliance by supply cord or use cord as a handle.

7. Keep the cord away from heated surfaces.

8. Never operate the appliance with the air openings blocked. Keep the air openings

free of lint, hair, and the like.

9. Never drop or insert any object into any opening.

10. Do not use outdoors.

11. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is

being administered.

12. To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.

WARNING: Connect this appliance to a properly grounded outlet only. See Grounding

Instructions (next page).

FOR HOUSEHOLD USE ONLY



This product must be grounded. If it should malfunction or breakdown, grounding

provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric

shock. This product is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor

and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is

properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

DANGER – Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a

risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in

doubt as to whether the product is properly grounded. Do not modify the plug provided

with the product – if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified

electrician.

This product is for use on a nominal 120-V circuit and has a grounding plug that

looks like the plug illustrated in sketch below. Make sure that the product is connected 

to an outlet having the same configuration as the plug. No adapter should be

used with this product.

Grounding 
instructions

Grounded 
outlet box

Grounded 
outlet 

Grounding 
pin 













Den i Finland utvecklade Neurosonic-tekniken är avsedd att förbättra det fysiska och 
psykiska välbefinnandet. Teknikens effekt grundar sig på vibrationer vilket aktiverar 
ämnesomsättningen och blodcirkulationen, har en avslappnande effekt på musklerna samt, 
beroende på program, antingen lugnar eller aktiverar kroppen.

Vibrationen riktas antingen på hela kroppen samtidigt eller separat på önskade delar av 
kroppen. Vibrationerna fortplantar sig djupt ner i kroppens vävnader och ger upphov till 
svängningar i vätskor och vävnader. Detta gör att metoden skiljer sig helt från traditionella 
masserande produkter.

Neurosonic-apparaterna vibrerar inom frekvensområdet 20–100 Hz. Kroppen reagerar 
snabbt på dessa frekvensområden och de lämpar sig för de flesta människor. Av denna orsak 
lämpar sig tekniken som hjälp för många symtom, det parasympatiska nervsystemet 
aktiveras, sömnens kvalitet förbättras och stressen i kroppen lindras.

Effekterna visar sig som lugn och en känsla av kroppslig lättnad. Med apparaterna kan 
muskelspänningar, domningskänslor och olika slags värk lindras samt snabbare återställning 
av muskler främjas. Tekniken ger bäst effekt om apparaten används dagligen, men ofta 
räcker det med att regelbundet använda apparaten 2–3 gånger i veckan.

Neurosonic-
tekniken

Användning



Säkerhet och 
kontraindikationer
Vibrationerna sker inom samma område som kroppsvävnadernas egna vibrationer och därför 
är risken för biverkningar liten. Några kan uppleva illamående eller huvudvärk som 
biverkning, men detta försvinner i allmänhet efter 1–2 användningstillfällen. För att undvika 
illamående och huvudvärk efter att ha använt apparaten rekommenderar vi att dricka rikligt 
med vatten.

Det finns ingen åldersgräns för att använda apparaterna. Om du har epilepsi, migrän eller 
någon annan sjukdom som påverkar hjärnan och ger allvarliga symtom ska du inte använda 
aktiverande program. I ovan nämnda situationer rekommenderar vi att vibrationerna inte 
riktas till huvudet alls.

Använd inte apparaten om du: 

- har akut inflammation som kan sprida sig
- har akut brock på diafragman
- har akut blodpropp
- har akut cancer
- är gravid
- har influensa eller feber
- har risk för att näthinnan eller linsen lossnar
- vaccinerar dig samma dag
- har risk för inre blödning.

Fråga din läkare om du är osäker på om apparaten lämpar sig för dig.



Kom igång

Börja användningen
Anslut nödvändiga kablar och elkablar till den centralenhet som följde med apparaten och 
sätt in elkontakten i ett vägguttag.

På startsidan ser du fyra olika programtyper: avslappning, powernap, aktivering och 
återhämtning.  Välj först önskat huvudanvändningsområde och därefter det program 
som ska användas. Godkänn användningsvillkoren.

Ladda ner Neurosonic-appen från Google Play eller Apple-store. Du hittar appen 
med sökordet "Neurosonic”.

Efter att appen installerats och förbindelsen upprättats kommer du till appens 
huvudsida varefter appen och din Neurosonic-apparat är färdiga att användas.

Installera appen enligt de anvisningar som ges.



När du startar det valda programmet räknar det ner från 3 varefter programmet 
startar. När programmet är igång kan du klicka på rutan så att du kommer åt att 
ställa in styrkan.

Genom att klicka på de blinkande cirklarna vid olika kroppsområden visas 
skjutreglage. Om du vill öka effekten på valt område, skjut reglaget åt höger, för att 
minska effekten, skjut reglaget åt vänster. Genom att skjuta reglaget till vänster 
ände (LO) försvinner effekten på det valda området helt. Längst till höger (HI) får du 
maximal effekt på aktuellt område.

Använd effektinställningen med omdöme eftersom vibrationerna påverkar 
kroppsfunktionerna kraftigt. Speciellt vid sömnstörningar och vid olika slags 
stressymtom bör effekterna ställas in lägre än grundinställningen. Även effekterna 
vid huvud och nacke bör användas med omdöme, så nollställ till en början 
effekterna i huvudområdet helt, speciellt om symtomen ofta är huvudvärk, migrän, 
epilepsi, yrsel eller domning i händerna nattetid. När du börjar öka effekterna, gör 
det först för benen. Huvudsaken är att den totala effekten av behandlingen upplevs 
behaglig. Maximala effekter bör användas endast om du vill öka 
ämnesomsättningen, blodcirkulationen och återhämtningen.



Service

Gör ingen egen service på apparaten utöver det som anges i denna bruksanvisning. 
Om det behövs teknisk service, kontakta Neurosonics tekniska support 
info@neurosonic.se eller kundtjänstnumret +358102011620.

Förvara apparaten på en plats där den inte utsätts för alltför mycket damm. 
Dammansamling kan förhindra tillförlitlig funktion. Dammsug ventilationskanalen i 
apparatens centralenhet 2–3 gånger per år. Därigenom säkerställer du god 
ventilation för centralenheten. Apparatens beklädnad rengörs vid behov med en 
fuktad duk och milt rengöringsmedel.

På konstläder kan du använda desinficerande rengöringsmedel. Prova först på ett 
litet område. Använd inte lösningsmedel för rengöring. Var noga så att inget vatten 
eller andra vätskor kan komma in i apparaten. Stäng av strömmen genom att ta ut 
stickkontakten ur vägguttaget innan dammsugning av centralenheten.

Tekniska data
Centralenheten har extern strömförsörjning, ansluts till vägguttag. 
Spänning: 15 V, effekt: vid drift max. 90 W, i stand by-läge 0,5 W.



Garanti

Oy Neurosonic Finland ger apparaten tjugofyra (24) månaders garanti. Garantitiden 
räknas från den dag då apparatens första användare får tillgång till apparaten. 
Denna garanti påverkar inte dina rättigheter enligt gällande konsumentskyddslagar.

Om det finns ett fel på apparaten reparerar Oy Neurosonic Finland eller en 
auktoriserad återförsäljare den felaktiga apparaten eller byter ut den mot en annan 
apparat enligt sitt övervägande. Oy Neurosonic Finland ansvarar inte för eventuella 
skador som fel ger upphov till.

Garantin eller annat ansvar för fel som Oy Neurosonic Finland har gäller inte normal 
förslitning av apparaten och inte heller den surfplatta som följer med apparaten och 
används för styrning. Garantin gäller inte heller situationer där (I) felet eller bristen 
beror på användaren, (II) apparaten har använts i strid med bruksanvisningen, 
felaktigt eller vårdslöst, (III) apparaten har anslutits till annan apparat, reparerats 
eller öppnats eller på annat sätt ändrats eller installerats felaktigt, eller (IV) 
apparaten har sålts vidare av annan än konsumenten utan att Oy Neurosonic Finland 
och apparatens ursprungliga köpare uttryckligen har kommit överens om att 
apparaten levereras för återförsäljning.

Om apparatens användare vill åberopa garantin som Oy Neurosonic Finland har 
beviljat, ska användaren visa ett läsbart inköpskvitto för apparaten. Användaren ska 
också under garantitiden åberopa ett fel på apparaten inom två månader från det 
att felet observerats eller borde ha observerats. Garantianspråk ska lämnas in av 
användaren under garantiperioden.
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