
EM06
BRUGER MANUAL



Produktnavn: Massagepistol 

Modelnavn: EM06

Arbejdsspænding: 12V

Udgangseffekt: 12W
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Mainframe

Batteriets strømindikator

Batteriknap 

Opladningsport

Effektindikator: Når det digitale display påden højre side 

af LCD-skærmen viser 99, betyder det, at strømmen er fuld. 

Nummeret skifter gradvist til 80, 60, 40, hvilket betyder, 

at strømmen går ned. Når displaynummeret er 20, er 

batteriet ved at løbe tør og har brug for at blive opladet.

Gearindikator: Nummeret på venstre side af skærmen 

repræsenterer produktets løbeværk. For 01 gear er 

pulsfrekvensen 1200rpm. Hvis der tilføjes en gear, 

forøges frekvensen med 400rpm. Den højeste hastighed er 06 og 

tophastighed er 3200rpm.

Forøge eller formindske knappen:       ,       knappen ved bunden af skærmen 

er gearets forøgelses- og formindselsesknap. Når duhar trykket på       , forøges 

gearet med en. Når du trykker på        , formindskes gearet med en. Hvis du 

fortsætter med at trykke på        eller       knappen for fem sekunder, vil 

massageren slukke. Tryk på       knappen igen for at starte 

massageren igen.

Batteri: Spænding 12V
01-06 gear
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SIDE 3
Instruktioner ved brug:

1.

2.

3.

4.

5.

Når du sætter batteriknappen på ”TÆND”, lyser batteriets strømindikator 

op. Skærmlyset tændes. De to numre på højre side af skærmen repræsenterer 

batteriets strøm. 99/80/60/40/20 indikerer strømmen fra fuld til lav.

I forhold til behovet for de forskellige dele af massageren vælges det rette 

massagehoved at sætte ind i det runde hul foran massageren.

Tænd på       knappen ved bunden af skærmen og massageren tændes. 

Nummeret på venstre top af skærmen repræsenterer gearpositionen. 

Hvert tryk på       knappen forøger gearpositionen med et gear. 01 hastighed 

er 1200rpm. Hvert ekstra gear forøger hastigheden med 400rpm. Den højeste 

hastighed er 06 gear og hastigheden er 3200rpm. Når du trykker på      knappen, 

formindskes produktet med et gear. Ved enhver gearposition (01-06) vil et

langt tryk på        eller       knappen i fem sekunder slukke massageren.

Når massagen er færdig, tryk batteriknappen til ”OFF”-positionen og 

skærmen vil slukke.

I forbindelse med at beskytte produktet vil fascia massageren automatisk 

slukke, hvis den kører kontinuerligt i 10 minutter, eller hvis pressekraften er 

for høj. Blot tænd den igen, hvis der er fortsat er behov for brug.

Batteriinstruktioner ved brug:

Når batteriet er opbrugt, har det brug for 2-3 timer for at være fuld opladt. 
Batteriets arbejdstid afhænger af gearpositionen. Batteriets indikator for 
at være tændt lyser op, når batteriet oplades. Den vil gå fra rød til grøn. For 
din sikkerhed bør der aldrig tændes for produktet, når batteriet er i gang 
med at blive opladt.



SIDE 4
Sikkerhedsinstruktioner:

For at formindske risikoen for elektrochok, brand og personlig skade skal 
dette produkt blive brugt i overensstemmelse med følgende instruktioner.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Kun tilladt for voksne.
For at undgå skader på huden må dette produkt ikke massere direkte på 

hudens overflade. Det masserede område bør være beklædt med tørt og 
rent tøj eller et rent og tørt håndklæde. Du skal presse og bevæge forsigtigt. 
Massering af samme del af kroppen må ikke overstige 60s.

Kun brug høj hastighed og højt tryk på bløde dele af kroppen uden at 
forårsage smerte og ubehag. Brug ikke høj hastighed og højt tryk på 
hovedet eller knoglede dele af kroppen.

I forbindelse med massagens behov på forskellige dele af kroppen vælg 
venligst det korrekte massagehoved.

Hyppig brug af høj hastighed og højt tryk for at lægge tryk på samme kropsdel 
vil forårsage slid. Vær venlig at stoppe, hvis du føler smerte eller ubehag.

Vær venlig at holde fingre, hår og andre dele af kroppen væk fra den 
teleskopiske stang og varmespredningshullet på motoren for at 
forhindre klemmeskader.

Placér ingenting i motorens kølelegeme. 
Udstyret må ikke diffunderes i vandet. Lad aldrig vandet fra motorens 

kølerum komme ind i udstyret.
Produktet må ikke kasseres eller misbruges.

Brug kun den originale oplader til opladning.
Kontrollér omhyggeligt dit produkt og batteri inden hvert brug.
Der må ikke foretages personlige modificeringer på udstyret.
Lad ikke produktet køre eller være til opladning i ubemandet tilstand.



SIDE 5
Vedligeholdelse:
1.

2.

Tør overfladen af produktet med et lettere fugtigt 
viskestykke og tør af med en blød klud.

Når du opbevarer eller er bortrejst I lang
 tid, skal produktet adskilles fra batteriet 
og placeres i produktets oprindelige kasse.

Advarsel:
1.

2.
3.

4.

5.

Lad ikke blive i vandet. Hold produktet væk fra væsker og 
varmekilder for at sikre, at motorens kølerum er fri for støv og snavs.

Skruerne må ikke fjernes selv.
Sluk produktet efter en times brug, og brug den først igen 

efter en halv times hvile.
Fjern opladeren fra batteriet efter opladning. Brug ikke

 produktet, imens det oplades.
Brug af dette produkt på skadet dele af kroppen er forbudt 

uden konsultation af læge.

Ansvarsfrigivelse:
Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger dette produkt. 
Brug dette produkt korrekt i overensstemmelse med instruktionerne. 
Vores virksomhed er ikke ansvarlig for skader eller tab for kunden 
forårsaget af ukorrekt brug af dette produkt som beskrevet. Brug ikke dette 
produkt uden godkendelse fra din læge, hvis følgende: graviditet, diabetes 
og komplikationer, neuropati eller nethindeskader, pacemakerbrug, 
haft operation for nyligt, migræne, diskusprolaps eller 
rygmarvsinflammation, hvis intrauterinenhed er blevet indsat, eller har 
sundhedsmæssige problemer. Du skal først konsultere din læge og bruge 
den med din læges tilladelse.
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Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, før du 
bruger dette produkt. Brug dette produkt korrekt i 
overensstemmelse med instruktionerne. Vores virksomhed er ikke ansvarlig 
for skader eller tab for kunden forårsaget af ukorrekt brug af dette produkt 
som beskrevet. Brug ikke dette produkt uden godkendelse fra din læge, hvis 
følgende: graviditet, diabetes og komplikationer, neuropati eller nethindeskader, 
pacemakerbrug, haft operation for nyligt, migræne, diskusprolaps eller 
rygmarvsinflammation, hvis intrauterinenhed er blevet indsat, eller har 
sundhedsmæssige problemer. Du skal først konsultere din læge og bruge 
den med din læges tilladelse.

Garantivejledning:

Vi udbyder garanti for batteri, motor og controller på 6 måneder. Andre 
sliddeles garanti er på 3 måneder.

1.Skade på dette produkt forårsaget af forkert brug eller transport af person.
2.Uautoriseret fjernelse og reparation af dette produkt.
3.Brugermanualen ikke blev fulgt.
4.Overbelastet brug af dette produkts designparameter. 
5.Skader på grund af kundens usædvanligt dårlige opbevarings- eller 
vedligeholdelsesomgivelser.
6.Manglende dokumentation for købsdato.

Undtages, hvis:
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