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Takk for kjøpet av en Vivagun

Les brukerhåndboken før behandling.

Vivagun tilbyr trådløse toppmoderne vibrasjonsmassasje enhet som
hjelper til med å slappe av ømme og stive muskler til
forbedre mobiliteten.

• Hjelper med å lindre muskel sårhet og stivhet.
• Forbedrer bevegelsesområdet.
• Fremmer blodsirkulasjon.
• Fremskynder oppvarming og utvinning.
• Lett, brukervennlig for selv-myofascial frigjøring.

Sikkerhetsinstruksjon

• Anbefales å bare brukes av voksne (18+).

• Bruk bare på en tørr overflate av kroppen over klær ved å trykke lett og
bevege den over kroppen omtrent 60 sekunder per region.

• Bruk en Vivagun på kroppens bløtvev etter ønske uten å gi smerte eller
ubehag. Ikke til bruk på hodet eller et hardt eller beinete område av
kroppen.

• Bruk kun applikatorene som gir best ønsket effekt.

• Blåmerker kan oppstå uavhengig av kontroll innstilling eller påført trykk.
Sjekk behandlede områder ofte og stopp umiddelbart ved første tegn på
smerte eller ubehag.

• Hold fingre, hår eller andre kroppsdeler borte fra skaftet og baksiden av
applikatoren kan forekomme.



• Ikke plasser gjenstander i ventilasjons hullene på en massasjepistol.

• Ikke senk i vann eller la vann trenge inn i ventilasjons hullene på en
Vivagun.

• Ikke mist eller misbruk en Vivagun.

• Bare lad opp med den medfølgende laderen du har fått med produktet
eller andre godkjente ladere. Anbefales å spørre om kompatibilitet og
sikkerhet ved kjøp av ny lader hos ekstern forhandler.

• La aldri en Vivagun være i drift eller til lading uten tilsyn.

Vedlikehold og stell

• For vedlikehold, bruk et lett fuktet håndkle til å rengjøre enheten og tørk
deretter med en myk klut.

• Ikke bruk produktet i mer enn 10 minutter kontinuerlig, det kan aktivere
beskyttelses enheten for overoppheting og stopper driften automatisk.
Vent minst 20 minutter for å la det kjøle seg ned før du går tilbake



Modeller og spesifikasjoner

Massasjepistol 2.0

Vekt 1 kg

Lyd 35 dB - 50 dB

Batteri 2500 mAh (oppladbart Li-on
Batteri)

Hastighet 30 nivåer

Slag per minutt 1200 BPM - 3500

Batteritid Opp til 6 timer

Antall hoder 6 utbyttbare hoder

Unike egenskaper Ultra quiet tech og Led Touch

Rekkevidde på slag 12 mm





Massasjepistol Pro

Vekt 1,8 kg

Lyd 35 dB - 60 dB

Batteri 3200 mAh (oppladbart Li-on
Batteri)

Hastighet 5 hastighetsnivåer

Slag per minutt 1200 - 2400 RPM

Batteritid Opp til 7 timer

Antall hoder 8 utbyttbare hoder

Unike egenskaper Justerbart hode, styrke på opp til
27 kg

Rekkevidde på slag 16 mm





Massasjepistol Elite

Vekt 1,2 kg

Lyd 35 dB - 50 dB

Batteri 3400 mAh (oppladbart Li-on
Batteri)

Hastighet 6 hastigheter

Slag per minutt 3200 RPM

Batteritid 7 timer

Antall hoder 6 utbyttbare hoder

Unike egenskaper 2 hoder av stål, 31 kg styrke og
automatisk batterisparingsmodus

Rekkevidde på slag 16 mm





Massasjepistol Mini

Vekt 0,35 kg

Lyd 35 - 50 dB

Batteri 2600 mAh (oppladbart Li-on
Batteri)

Hastighet 4 hastigheter

Slag per minutt 1200 - 2800 RPM

Batteritid 7 timer

Antall hoder 4 utbyttbare hoder

Unike egenskaper Svært liten og lett, kan lades via
USB

Rekkevidde på slag 8 - 10 mm




