
Bruger manual
                Restituer hurtig & effektivt

Hurtig & effektiv restitution

Søg efter 
"Achedaway"
på App Store 
eller Google Play.AndroidIOS 

Scan QR-koden nedenfor for at downloade Achedaway App'en
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Recoup Pro Cupper er en multifunktionel dynamisk cupping 
massager, som kombinerer advanceret teknologi. Recoup Pro 
Cupper tilbyder dynamisk cupping og infrarød lysterapi i ét 
produkt

Den innovative kombination gør Recoup Pro Cupper til et 
fantastisk supplement til smerter, inflammation, blodcirkulation, 
spændinger og et godt velvære. Den kan også bruges med 
lotion for en bedre massage oplevelse.

Hvad enten du er på hjemmekontoret, til træning eller på farten 
tilbyder Recoup Pro Cupper en smart og behagelig måde at 
nyde massage og cupping behandling på, hvor som helst, når 
som helst. 

Recoup Pro Cupper

Hurtig & effektiv
restitution

Vægt:

Dimensioner:

Opladningsspænding

Suge intensitet:

Opladningstid:

Bølgelængde:

Strøm

Battery capacity:

200g

3.7×3.7×2.83 inches

5V-2A

-60~0 kPa

2.5 Timer

630-670nm

5W

3.7V / 1800mAh

Specifikationer



Infrarød Lysterapi

Smart Massage

Infrarød lysterapi er en fantastisk hjælp til 
smertelindring og inflammation, som leverer 
hurtige resultater når det kommer til hud, muskler 
og væv – samtidig med, gør den dig og dine muskler 
mindre spændte og mere afslappede

Recoup Pro Cupper udkonkurrerer almindelige 
cupping sæt, da den besidder en rytmisk skiftende 

”suck and release” funktion. Dette booster 
blodcirkulationen i det berørte område og gør 

restitutionsperioden kortere

Recoup Pro Cupper tilbyder cupping på 5 
forskellige programmer samt 5 forskellige 
intensitetsniveauer. Den tjener som din personlige 
massør og kan skræddersyes til netop dine behov.
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Program viser

Kontroller program

 Lys der indikerer suge aktiviteten  

Kontroller intensiteten

Intensitet viser

Tænd/sluk knap

Kontroller infrarød lysterapi 

Opladningsviser
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Opladningsindgang

Hul til snor

Kraftig plastik kop

Luftindgang

Luftudgang

Infrarød lysterapi zone

Før brug
Læs sikkerhedsinstruktionerne først. Du skal ikke bruge produktet, hvis det ikke er passende
Rengør produktet med en våd klud før og efter brug. Du kan eventuelt fugte din hud med lotion eller gel for en mere behagelig oplevelse. 
Spænd koppen på maskinen og tjek om maskinen er komplet
Brug den med snoren i for at undgå at tabe produktet og beskadige det.

Tænd/sluk knap
Tryk og hold nede indtil den tænder/slukker. Cirka 1,5 sekunder. 
Sugening er slået til som standard. Tryk på tænd/sluk knappen for at pause/fortsætte
Slukker automatisk efter 12 minutters brug. Tryk herefter på tænd/sluk knappen igen for at fortsætte

Infrarød Lysterapi 
Tryk på knappen for at tænde/slukke infrarød lysterapi
Infrarød lysterapi er aktiv som standard (kan ses ved et blot lys i opladningsviseren)
Infrarød lysterapi begynder automatisk, når koppen er suget fast til huden

Kontroller program 
Tryk på M knappen for at skifte mellem 5 forskellige suge programmer, som er vist ved forskellige grønne lys.
Lyset der indikerer sugeaktiviteten vil lyse op og vise suge bevægelsen

M3-Massage tilstand M1-Vågn op tilstand       M2-Afslapningstilstand          

M4-Professionel tilstand       M5-Kraftig tilstand 

Produkt struktur 01 Betjeningsguide02
Dynamisk cupping teknologi



Kontroller intensiteten 

Intensitetsniveau 1 er til som standard
Tryg for at vælge sugeintensiteten fra niveau 1 til niveau 5. 
Intensiteten vises med rødt LED lys. 

Hvis du bruger lotion eller gel
Spred væsken jævnt på huden så den ikke ligger samlet før du 
placerer maskinen på det ønskede sted

ESSENTIAL 

OIL

Spred jævnt så der ikke er nogle samlinger af væske

OBS! Fabrikanten er ikke ansvarlig for skade på luftpumpen i forbindelse med 
forkert brug af væskelige produkter

Hullet til snorSnor
Sæt venligst snoren på og hold herved 
maskinen. Det gøres for at beskytte 
maskinen mod fald og skade.

Bomuldsfilter

ACHEDAWAY APP03Bomuldsfilter
Bomuldsfilteret er designet til at blokere det meste af urenhederne fra 
den brugte lotion eller gel, således at maskinen opretholder en indre 
renhed og vedligeholdelse. Du bedes efterse og erstatte bomuldsfilteret 
afhængig af hyppigheden af brug.

Trin 1: Skru plastik koppen af maskinen
Trin 2: Erstat bomuldsfilteret med et nyt et, og skru herefter koppen 
tilmage på maskinen

Achedaway App er offentliggjort. 
Der er to forskellige måder hvorpå du kan downloade den 

Scan følgende QR kode nedenfor for at downloade appen

Søg "Achedaway" på din App Store eller Google Play og 
download.

Her er instruktionen til, hvordan du bruger appen

1. Når du først har downloaded appen skal du først tænder 
cuppen og efterfølgende trykke på "search" i appen.A

B

Stor kop

Lille kop
Mellemste kop

AndroidIOS 



1. For at oplade bedes du forbinde enden af type-C opladningskablet til en adapter 
og den anden ende til produktet.

2. Opladningstiden er omkring 2,5 timer. Opladningsviseren viser et rødt lys under 
opladningen og et grønt lys, når maskinen er fuldt opladt. Som følge af 
miljømæssige forhold kan den præcise opladningstid variere en lille smule.

3. Hold type-C indgangen tør og ren og oplad aldrig produktet mere end 8 timer

4. Produktet kan ikke bruges når det oplader

5. Når batteriniveauet er for lavt vil maskinen automatisk slukke efter den har 
bippet 10 gange

Opladnings guide

Type-C indgang
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2. Tryk på den cup, som du 
ønsker at oprette forbindelse til. 
Tryk på begge 2, hvis du har 2 
cupper. Det er også muligt at 
navngive dine cupper ved trykke 
langvarig på "Rename" 
sektionen. Når du har klaret 
det, så tryk "Enter".

3. I fanen "Settings" kan du en 
nedtæller i toppen. Den viser dig, 
hvor lang tid cupperen varer ved. Du 
kan ændre intensitetsniveauet  og 
skifte mellem forskellige 
programmer. Til sidst kan du slukke/
tænde for infrarød lysterapi.

derudover kan du se cuppens 
batteriniveau i bunden.

4. I fanen "Timer kan du sætte 
cuppens aktivitetstid fra 1 sekund
til 12 minutter

5. I samarbejde med 
AchedAway kan du under 
fanen "Contract" bruge linket 
til at kontakte dem på 4 
forskellige måder.



Produktproblemer og 
løsninger

Skil ikke maskinen ad og kontakt os venligst, hvis problemet ikke kan 
løses

Sikkerhedsinstruktioner

Produktproblemer Løsninger

Kan ikke tænde
for maskinen

Svag sugeevne

Kan ikke oplade

1. Hold tænd/sluk knappen nede i 1,5 sekunder
2. Oplad maskinen i 2 timer og prøv igen

1. Geninstaller og stram plastik koppen
2. Tjek om luftindgangen/udgangen er blokeret
3. Tjek om bomuldsfilteret skal erstattes af et nyt

1.  Prøv med en anden stikkontakt
2.  Træk adapteren ud for at sikre dig, at den er på plads
3. Tjek og rens adapter indgangen, hvis der er noget 

snavs eller affald.

4. Erstat adapteren eller opladningskablet

Sikkerhed
Brug ikke produktet hvis du har medicinske implantater (pacemaker), 
livsopretholdende medicinsk elektronisk udstyr (kunstigt hjerte og 
lunger, elektrokardiogram). 

Opbevar utilgængeligt for børn

OBS
Må ikke påføres på sår, ar eller områder nær hjertet

Hvis der opstår ubehag, skal du stoppe med at bruge det og straks 

informere din læge.

Sæt plastikkoppen jævnt på huden.

Anbefaler kun brug på én person. For at anvende det på en anden 

person, skal du først slukke for maskinen og rengøre plastikkoppen.

Undgå at bruge det på den samme kropsdel for længe (enheden slukker 
efter 12 minutter) for at forhindre irritation og mulig hudskade.

Må ikke bruges på et område, hvor huden har fået blå mærker fra 
tidligere brug. 
Komprimer ikke kroppens indre organer med enheden for at forhindre 
ulykker eller fysisk ubehag.
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Brug ikke væsker såsom vand til direkte at rense selve maskinen.

Opbevar produktet et sikkert og tørt sted.

Efterlad ikke produktet i tomgang.

Brug eller opbevar ikke dette produkt på steder, der er 
modtagelige for vibrationer, i direkte sollys med høj temperatur og 
fugtighed, med vand, i nærheden af stærke elektromagnetiske 
felter eller andet eksplosivt mm. 

Venligst følg introduktionerne til at rengøre og vedligeholde 
produktet

Rengør selve maskinen med en tør ikke-vævet klud. Efter brug 
bedes du slukke for maskinen inden den rengøres.

Du må ikke rense selve maskinen med syreholdig og basisk 
rengøringsmidler, alkohol, fortyndingsmiddel, benzin, 
neglelakfjerner eller andre opløsningsmidler, hårde børster eller 
svamp af rustfri stål

Rengøring og vedligeholdelse05



Tilslut eller frakobl ikke USB-opladningskablet med våde hænder for at forhindre elektrisk stød eller ulykker.

Brug det ikke på børn eller personer uden udtryksevne til at forhindre ulykker.

Brug ikke dette produkt under kørsel.

Sæt ikke produktet på det berørte område i for lang tid for at forhindre hudbetændelse.

Batteriet vil gå ud, hvis det ikke er i brug i længere tid. Følg instruktionerne og genoplad før brug.

Produktet indeholder batterier. Genbrug dem, når levetiden er overstået.

Bruges bedst af personer over 16 år.

Dette produkt har et års garanti. Startdatoen for garantiperioden er baseret på produktfakturedatoen. Hvis produktet svigter på grund af materiale- 
eller designfejl inden for et år, reparerer eller udskifter virksomheden nye gratis, undtagen i følgende tilfælde:

1. Ukorrekt brug eller beskadigelse af produktet af brugeren.

2. Uautoriseret adskillelse og vedligeholdelse af produktet.

3. Skader på grund af brug af gaver eller tilbehør, der ikke er officielt tilbudt.

4. Den model, der er inkluderet i fakturaen, svarer ikke til modellen for det reparerede produkt eller er blevet ændret.

5. Gaver og tilbehør.

6. Uden for garantiperiode eller manglende gyldig faktura.

7. Skader forårsaget af force majeure.

Garanti08

Brug ikke en skåret eller beskadiget plastikkop.

Brug det ikke til medicinske effekter

Dette produkt indeholder lithium-batterier. Du må ikke skille den ad, modificere, nedsænke den i vand eller kaste den i ild for at forhindre 

beskadigelse og eksplosion.

Indhent venligst godkendelse fra lægen, hvis noget af følgende gør sig gældende:

allergier; infektionssygdomme; kropstemperatur over 38 ℃; i medicinperioden; allergisk over for metaller og rødt lys; lidelser i hjertet, 
kranienerver, blodtryk; forstyrrelse af opfattelser eller huden; sensoriske lidelser på grund af andre perifere kredsløbsforstyrrelser på 
højt niveau af diabetes eller andre sygdomme; kan ikke udtrykke sin egen vilje frit; bliver behandlet af en læge eller føler sig utilpas.

Det er forbudt at bruge dette produkt, hvis noget af følgende gælder:

1. Kvinder under graviditet eller menstruationscyklus

2. Patienter med ondartede tumorer eller lokal skade og sårdannelse, traumatiske frakturer, åreknuder, akut suppurativ inflammation og tab af 
hudens elasticitet

3. Alvorlig hjertesygdom, hjertesvigt, respirationssvigt og alvorligt ødem;

4. Patienter med dårlig koagulationsmekanisme, spontan blødning eller blødning efter skade;

5. Mennesker med svær hudallergi eller hudinfektionssygdomme;

6. Alvorlig nervøsitet, høj feber, kramper, spasmer, manisk rastløshed;

7. Område omkring hjertet, sanseorganer, private områder eller store blodkar på kroppen.

Advarsel
Brug venligst dette produkt ved at følge instruktionerne.

Det er normalt, at produktet varmes op efter at have arbejdet i lang tid.

Rødme eller blå mærker kan forekomme efter brug af produktet, hvilket er normalt og normalt forsvinder i løbet af 2-6 dage (afhængigt af 

hver persons hudtype).



Oftest stillede spørgsmål09

Hvor lang tid skal jeg cuppe per sted?

Det anbefales at cuppe 3 til 12 minutter per sted på kroppen. Du kan også brug tidstageren i appen til at kontrollere tiden

Hvordan slukker jeg maskinen imens the kører?

Du skal bare trykke på tænde/slukke for at stoppe maskinen

Hvor lang tid tager the for cupping-mærkerne at forsvinde?

Ifølge vores undersøgelse tager det normalt omkring 3-5 dage, før cupping-mærkerne forsvinder. Det kan tage lidt længere tid for nogle 

personer.
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