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Säkerhetsanvisningar  

Läs säkerhetsanvisningar noga. Vi på ActiveNordic tar inget ansvar för 
skador som skulle uppstå av att man inte läst manualen.  

Active Pants och säkerhet  
Användning av Active Pants skall alltid ske med försiktighet, därav bör man alltid ta 
reda på och rådfråga certifierade specialister inom de område som du skall 
behandla. Har du sedan tidigare kända sjukdomar skall du alltid rådfråga din läkare 
innan du använder produkten.  
 
Notera att Active Pants inte är en medicinsk utrustning och är alltså inte avsedd för 
självbehandling. Det finns inte en generell gräns för hur länge du kan använda dina 
Active Pants utan du måste själv känna efter och lyssna på din kropp.  

Barn  
Active Pants får inte användas av barn under 14 år oavsett om det skulle vara 
under en vuxens uppsyn. Inte heller får de rengöra eller i annat syfte lämnas själva 
med produkten. 
 
Djur 
Active Pants får inte användas på annat än människor. 

Fukt och vatten  
Active Pants huvudenhet är inte vattentät och skall således inte utsättas för vatten 
eller annan vätska. Om din enhet varit i kontakt med fukt eller annan vätska 
vänligen kontakta vår support.  

Skötselråd  
Vid rengöring skall huvudenheten alltid vara avstängd och urkopplad. 
Kompressionsöverdragen rengörs genom att man torkar av dessa. Notera att de 
absolut inte får tvättas i maskin då risken för skador i luftfickorna kan uppstå.  

Återvinning och miljö  
Om produkten skall kasseras bör detta göras vid befintlig återvinningsstation på 
korrekt sätt. Vid minsta tveksamhet fråga vår support så hjälper vi dig. 

Garanti 
Vi lämnar 12 månaders garanti på huvudenheten (börjar löpa från dagen paketet 
hämtats ut) på Active Pants. Detta gäller för maskinfel och fel som uppstått som 
inte är handhavande. Läs mer om vår garanti på vår hemsida, ActiveNordic.se. 

  



Teknisk specifikation  

Modell: Active Pants 
Uteffekt: 30 W 
Pumpkapacitet: 40l/min 
Spänning: 220-240 
Mått (huvudenhet): 34 x 32 x 33 cm 
Tidsinställning/kontinuerlig drift:  Upp till 90 min 
Strömfrekvens: 50-60 Hz 
Garanti: 12 månader från leveransdatum 
Antal luftkammare: 6 luftkuddar 
Antal inställningar: 6 program 
Vattentålig: Nej 



Hur du använder dina Active Pants 

Före användningen måste luftslangarna monteras. 
1. Fäst luftslangen med flera tillhörande pluggar på byxorna 
2. Fäst luftslang på huvudenhetens framsidan  

 
Försök att dra upp dina Active Pants så att tåspetsarna syns (inte tårna) så 
hela benet täcks, detta för att få optimal återhämtning över hela benen. 

1. Starta upp enheten genom att trycka på startknappen 
2. Välj program vid Mode (A-F) 
3. Välj tid på time (+ för att öka - för att minska) 
4. Välj tryck (+ för att öka och - för att minska) Välj trycket 30-240 mmHg 
5. Tryck på Play för att starta och samma knapp för att pausa 
 
Vid köp av Active Pants medföljer en kontroll, för att använda denna följ 



nedan instruktioner. Notera att batteriskyddet på kontrollen måste tas bort 

före användning. 

1. Välj program på Mode 
2. Välj tid på Time (+ för att öka tiden och - för att minska) 
3. Välj tryck på Pressure (+ för att öka trycket och - för att minska) 
4. Stäng av enskilda kammare med Position 
5. Tryck på Play för att starta och samma knapp för att pausa 

Exempel på sekvens på programmen 

A - Målinriktad behandling för avslappning av musklerna 

B - Ger ett kontinuerligt tryck med syfte att avlägsna laktat 

C - Korta tryck där behandlingen genomgår flera cykler samtidigt 

D - Mer intensivt än C med samma grundfunktion 

E - Ger en vågig behandling där syftet är att avlägsna laktat 

F - Mindre intensivt än program B med samma funktion 
 
Optimal behandlingstiden är mellan 40-50 minuter efter att du ansträngt dig. 
Skall du använda Active Pants före är det optimala cirka 10-20 minuter innan. 
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