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Painhunter massagepistol er en ledningsfri massageapparat som kan bruges af alle. 
Massagepistolen kommer med 4 udskiftelige hoveder, en rejsetaske og en oplader. 

 

Den har et LCD touch display som gør det nemt for dig at betjene den.  
Hovederne er nemme at tage på og af, da det kun kræver at man sætter dem i. 

 

Massagepistolen hjælper på ømme muskler, forøger blodcirkulationen,  
forebygger knuder og myoser - og ikke mindst, hjælper den med afslapning. 
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01  PRODUKTINTRODUKTION
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02  SPECIFIKATIONER  

BatteriindikatorBatteriindikator

 

 

 

 

 

 

Vibrations frekvens 

Fra 1200 - 3200 slag pr. min 

 

Opladning 

2500 mAh holder i op til 4 timer





Fladt hovedFladt hoved Kugle hovedKugle hoved Bullet hovedBullet hoved Gaffel hovedGaffel hoved

Bruges mest til de store muskelgrupper  
som f.eks. lår og baller/glutes da  

hovedet har et kraftigere tryk

Bruges til almindelig massage  

over hele kroppen og den er  
meget behagelig at bruge

Passer godt til lokale smerter og  

mere dybdegående massage  

eftersom det rammer mere præcist 

Passer godt til lår, lægge og ankler  
og er perfekt til rygsøjlen da det rammer  
mere præcist på de ønskede områder

03  HOVEDER
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04  INSTRUKTIONER

1. Du skal starte med at tænde massagepistolen nede i bunden.  
Dette gør du ved at bevæge den lille firkant, over på ON. Du slukker for den, ved at flytte knappen over til OFF. 
2. Vælg et af de fire forskellige hoveder og sat det på.  
Det eneste du skal er at skrue hovedet fast på massagepistolen.  
Du kan mærke når hovedet sidder fast, ved at mærke at hovedet ikke føles løst.  
Brug knapperne + og - til at styre hastigheden. Der er op til 20 hastigheder. 
3. Brug din massagepistol på de områder du ønsker at få masseret. 
4. Den anbefalede tid for at bruge massagepistolen er ikke mere end en time.

    



05  ADVARSLER  

1. Brug ikke massagepistolen under vand eller i forbindelse med vand.  
2. Hold væk fra væsker og varmekilder. 
3. Hold udluftningshullerne fri for støv og snavs. 
4. Skru ikke skruerne ud og forsøg ikke at skille massagepistolen ad. 
5. Brug ikke massagepistolen i mere end 1 time ad gangen.  
Lad massagepistolen være slukket lidt, før du bruger den igen. 
6. Kun til brug for voksne. Må ikke bruges hvis du er kommet til skade.  
Tal med din læge før du tager produktet i brug. 
7. Aldrig lad massagepistolen være uden opsyn, imens den er i brug eller til opladning. 



 06  FORSIGTIGHEDSREGLER
Sikkerhedsanvisninger
1.  Kun til brug for voksne. 

2. Altid brug massagepistolen uden opsyn. 

3. Brug massagepistolen ved at trykke let på kroppen og de forskellige muskelgrupper.  

4. Brug ikke massagepistolen mere end 60 sek. pr. område.  

5. Må ikke bruges på hovedet. 

6. Der kan opstå blå mærker, uanset hvordan du styrer hastigheden eller trykket.  

Kontroller og kontakt din læge hvis der er tegn på smerter eller ubehag. 

7. Misbrug ikke massagepistolen. 

8. Anbring ikke objekter eller andet i massagepistolens ventilationshuller. 

 

Ansvarsfraskrivelse

Gravide, personer med diabetes, komplikationer, nethindeskader, nylig operation, epilepsi, migræne, diskusprolaps, brug af pacemaker,  
spondylolistese, spondyolyose eller spondylolsis, nylige ledudskiftninger eller IOU’er, metalstifter eller -plader eller enhver bekymring  

omkring dit fysiske heldbred. Svage personer og børn skal følges af en voksen når de bruger apparattet.

BRUG IKKE MASSAGEPISTOLEN UDEN FØRST AT HAVE FÅET DIN LÆGES TILLADELSE, HVIS NOGET AF NEDENSTÅENDE GÆLDER  

(Dette betyder ikke at du ikke må bruge massagepistolen, men vi råder dig til at kontakte din læge først)



07  VEDLIGEHOLDELSE

Hvis du skal rengøre massagepistolen, sluk den først og tag den ud af opladeren,  

hvis den er til opladning. 

 

Brug en fugtig klud til at rengøre massagepistolen og tør efter med en blød klud. 

 

Brug rejsetasken til rejser, for sikker opbevaring.



08  OPLADNING

Når du skal oplade massagepistolen, skal du tilslutte DC-enheden af den medfølgende 26 V-adapter til  
batteriets opladningsport og AC- enden af kablet sættes i en stikkontakt.  

 

LED- lyset blinker for at vise det aktuelle batteriniveau og for at angive, at apparatet oplades. 
 

Når alle LED-lamper holder op med at blinke og er tændt konstant, angiver det, at batteriet er fuldt opladt. 
 

Du kan ikke bruge massagepistolen under opladning. 
 

Batteriet kan genoplades, uanset batteriniveau. 
 



09  REKLAMATIONSRET

Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven.  

Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation.  

Du kan få varen repareret, ombyttet, pengene retur eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.  

Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert håndtering af produktet/ydelsen.  

Du skal reklamere i “rimelig tid” efter du har opdaget manglen/fejlen.  

Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. 

Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger.  

 

Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage.  

Husk også at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger. 

Ved returnering, reklamationer og benyttelse af fortrydelsesretten, skal varen sendes til: 

 

ShopMovers ApS     Nørre Allé 70F, 1. sal     8000 Aarhus C 

 

Der modtages ikke forsendelser pr. efterkrav.



kontakt@painhunter.dk 

71 78 03 92
kontakt@painhunter.dk 

71 78 03 92


