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Brugermanual 

 
Tak fordi du valgte at købe vores Recovery Pro Pants 6.0. 
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Pakkens indhold 

	
	

Bemærk! Der medfølger også slangebeskyttere, som sættes på til beskyttelse af luftslangerne.  
Disse påsættes før slangerne tilkobles på bukserne, og lukkes derefter. 
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Opsætningsguide 
 

Inden brug 

Tjek venligst batteriniveauet ved at trykke på ON-knappen  
Hvis maskinens pumpe ikke starter, så mangler den batteri og skal derfor oplades 
med den medfølgende oplader.  
 
Indikator-lyset på maskinen vil lyse op i en rød farve. Under opladning lyser den 
grøn. Batteriniveauet vil vise følgende symbol ved fuldt opladt: 
 
Se maskinens kontrolpanel på side 6 
 
I brug 
 
1) Sæt slangebeskytterne på bukserne, tilslut dernæst luftslangerne til bukserne, som på billedet 
nedenfor. Luk til sidst slangebeskytterne med velcroen. 
 

 
 
Bemærk! Det første kammer, som skal fyldes med luft, er foden - hvis dette ikke er tilfældet, er 
luftslangerne vendt forkert. Se illustration ovenover for guide til korrekt påsætning af luftslanger.  
 
Udover luftslangerne medfølger der ligeledes 2x separate luftstik. Disse stik skal forbinde 
luftovergangen fra hofte og til baller - derfor skal de påsættes over lynlåsen i hver side.  
 
2) Tilslut ”1 til 2 sammenkoblingen” til hovedenheden (maskinen), som vist på billedet nedenfor: 
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Bemærk! Det er vigtigt du trykker på begge sider af stikket, når til- eller frakobler stikket til 
hovedmodulet.  
 
3) Tag bukserne på 
 
Find dig godt tilrette i en behagelig position med dine ben strakte.  
Bemærk! Du kan både bruge Recovery Pro Pants med- eller uden bukser på. Dog skal du huske at 
tømme lommerne, hvis du har bentøj på under behandlingen.  
 
4) Tryk på on/off knappen, som sidder ved stikkets sammenkobling.  
 
5) Mode 
Vælg nu dit ønskede program på maskinen.  
Bemærk! De forskellige programmer præsenteres på side 7-8.  
 
6) Pressure 
Vælg dit ønskede lufttryk til din behandling - lufttrykket går helt op til 260mmHg 
 
7) Time 
Vælg den ønskede tid, som du ønsker behandling i - automatisk er et program indstillet til 30 
minutter. Dette kan du selv regulere ved enten at skrue op eller ned for tid.  
 
8) Start nu maskinen og din valgte behandling ved at trykke på ON/PAUSE knappen på 
hovedmodulets front.  
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Efter brug 
 
1) Fjern ”1 til 2 sammenkoblingen” fra hovedenheden (maskinen). 
 
Bemærk! Undgå at fjerne luftslangerne fra støvlerne efter hvert brug, da det kan slide på både 
luftslangerne og stik. Du kan sagtens folde bukserne sammen alligevel.  
 
Dog kan du sagtens frakoble luftslanger, hvis du skal transportere dine bukser - og ønsker at 
optimere pladsen i tasken.  
Undgå at rive i slangerne, når du skiller dem ad. Træk i selve stikket og ikke i luftslangerne, som 
vist på nedenstående illustration. 

 
 

Det anbefales at du opbevarer dine Recovery Pro Pants således, at du kun til- og frakobler ’1 til 2 
sammenkoblingen - altså luftslangerne fra hovedmodulet mellem brug af bukserne.  
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Kontrolpanel 
 

 
 
Bemærk! Ønsker du at fjerne et bestemt kammer, så skal du gøre følgende...:  
 
1) Tryk på ’Massageposition’ 
2) Tryk på ”Forøg tiden” for at finde det kammer, som du ønsker skal fjernes. 
3) Når du har fundet det kammer, som du ønsker fjernet (f.eks. CH2), så trykker du på 
”Positionsbekræftelse”. Hertil vil kammeret blive fjernet under behandlingen.  
4) Det samme gøres, hvis kammeret skal aktiveres igen.  
 

Vedligehold og rengøring 
 

1) Sluk altid maskinen før rengøring. 
 
2) Rengør bukser og maskine med en fugtig klud og brug ikke rengøringsmidler.  
 
3) Opbevares tørt og ikke under frysepunktet.  
 
4) Beskyt maskinen fra sollys og varme 
 
 
 
 

Skift program 

Skru ned for 
behandlingstid 

Skru ned for 
lufttryk 

Massageposition 

Batteriniveau 
 

ON/PAUSE - til 
start- og pause af 
behandling 

Positionsbekræftelse 

Skru op for 
lufttryk  

Skru op for 
behandlingstid 

Skift program 
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Advarsler  

• Lyn ikke bukserne op/ned mens pumpen er tændt. 
• Sluk helt for strømmen inden du lyner bukserne op. 
• Udsæt ikke maskinen for væske af nogen form. 
• Sørg for at maskinen står på en flad overflade. 
• Undlad at justere på bukserne imens maskinen er tændt. 
• Maskinen må ikke repareres, vedligeholdes eller rengøres, når den er i brug. 

HUSK! Recoups Recovery Pro Pants er ikke medicinsk udstyr. Hvis du lider af en alvorlig 
sygdom, så bør du konsultere med egen læge før brug.  

Produktet må ikke bruges i følgende situationer: Akut inflammatoriske hudsygdomme, arytmi, 
erysipelas, dyb venetrombose, lungeødem, ukontrolleret hypertension, patienter med pacemaker. 

OBS! Det er ikke begrænset til ovenstående situationer. 

6 forskellige programmer 
Program 1 - Massage Program 

Kammer 1 pustes op til ønsket tryk, hvorved trykket holdes et øjeblik. Herefter tømmes kammeret. 
Efterfølgende starter kammer . Sådan fortsætter programmet indtil kammer 6. Når sidste kammer er 
tømt holdes en lille pause. Herefter vil programmet blive gentaget. 

Program 2 - Lymfedrænage 

Formålet med følgende program er at opnå drænage. Kamrene fyldes ét ad gangen fra foden og op, 
indtil alle 6 kamre er fyldt op. Til sidst vil alle 6 kamre blive tømt samtidig, hvorefter programmet 
vil blive gentaget. 

Program 3 - Delvis Lymfedrænage 

Følgende program tilsvarer til manuel drænagebehandling. Først fyldes kammer 1 og herefter 
kammer 2. Efterfølgende vil kammer 1 tømmes, samtidig med at kammer 3 fyldes op. I dette program 
vil der altid være 2 kamre, som er fyldt på samme tid. Programmet fortsætter optil kammer 6. Herefter 
vil programmet blive gentaget.  

Program 4 - Kompression 

Kammer 1 – 6 fyldes samtidigt op til ønsket tryk, hvorefter kamrene bliver tømt samtidigt. 
Programmet gentages herefter. 

Program 5 - Lymfedrænage + Delvis Lymfedrænage 

Dette program skifter mellem program 2 og 3. Først køres program 2, og herefter program 3. Herefter 
gentages programmet. 
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Program 6 - Massage + Kompression 

Dette program skifter mellem program 1 og 4. Først køres program 1, efterfulgt af program 4. Herefter 
gentages programmet. 

 

 
 
 

Specifikationer 
 

Programmer 6 forskellige 
Kontrol Touch skærm 
Display LED indikator 

Maskinens størrelse 21*13*8,6cm 
Indgangsspænding 220-240V 

Kompressionsstyrke 80-260mmHg (± 5mmHg) 
Kamre 6 kamre med optiflow 

Batteritid Op til 4 timer (afhænger af trykstyrke) 
Genopladeligt 

batteri 
5200mAh lithium batteri 
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Garanti 
På produktet er der fuld garanti. Garantien frafaldes blandt andet ved produktet hvis følgende:  

1) Produktet har taget skade, som følge af uansvarlig brug eller opbevaring.  

2) Produktet har været skilt ad. 

3) Vejledningen om brug og rengøring her i manualen ikke er blevet fulgt. 

4) Manglende bevis for købet af produktet (faktura).	


