
     

 

 

 

 

PerformanceGun® 

Designet i Norge. 



 

 

 

 

 

 

Designet av profesjonelle. Utviklet for alle.



  

PerformanceGun® er en massasjepistol som bruker 

vibrasjon for å øke kroppens fysiske tilstand og livskvalitet. 

Enheten er produsert av profesjonelle med markedsledende 

materialer og komponenter for maksimal ytelse.  

PerformanceGun® er utviklet for alle, uansett alder og fysisk 

nivå. Hensikten med massasjepistolen er å eliminere 

muskelsmerter, øke bevegeligheten, forbedre holdning, gi økt 

prestasjon under fysisk aktivitet og gi en helhetlig bedre fysisk 

helse.  

Føl deg bedre. Lev bedre. 

 

 

 

 



TRENING 

Oppvarming: Senk oppvarmingstiden og aktiver musklene for bedre 

prestasjoner. 

Restitusjon: Brukes etter trening for rask, fullkropps restitusjon for å redusere 

muskelsmerter og restitusjonstiden. 

SMERTE 

Daglig: 15 ulike nivåer utviklet for å eliminere muskelsmerter, kramper og 

melkesyre 

Kronisk: Rask og naturlig måte å redusere smerter fra koniske plager. 

VELVÆRE 

Føl deg bedre: Reduser stress, styrk bevisstheten og livsgleden.  

Lev bedre: Øk bevegeligheten og få en bedre holdning. 



Kom i gang: 

Steg 1: Velg ønsket massasjehode 

Velg ønsket munnstykket ut ifra muskelgruppe som skal 

behandles. Fest munnstykket og følg de neste stegene.  

Steg 2: Slå på og beveg 

Skru på PerformanceGun® og gli massasjehodet over musklene 

som trenger behandling.  

Steg 3: 15-60 sekunder 

Behandle hver muskelgruppe i 15-60 sekunder omgang før du 

beveger enheten til neste muskelgruppe.  

Steg 4: Juster styrken og munnstykket 

PerformanceGun® har 15 ulike frekvenser og fem ulike 

munnstykker. Reguler mellom 

modus og munnstykkene etter 

behov.



Munnstykker 

Kule: Ypperlig for å behandle store muskelgrupper som 

framside lår, bakside lår og rygg. Liten diameter og løsner 

godt på stive muskler.  

Stor kule: Perfekt hvis et område er ekstra ømt eller for 

store muskelgrupper som skal behandles raskt. Gjerne i 

forbindelse med oppvarming.  

Gaffel: Super for behandling av nakke, rygg og legger. 

Elastisk materialet og gaffel form med to pinner.   

Kjegle: Utviklet for å løsne på ekstra stive muskler, en 

spissformet kjegle som når dypt ned i bindevev. OBS! Kan 

være litt ubehagelig.   

Flat: Sett i gang blodsirkulasjonen uten å terge muskler med 

flathodet munnstykke.  

 

 

 



LADEINFORMASJON 

 Koble til laderen i ladeporten i batteriet og sett 

laderen i stikkontakten.  

 Når batteriet lader, lyser indikatoren på laderen rødt. 

Batteriet er fulladet når indikatoren lyser grønt.  

VEDLIKEHOLD OG OPPBEVARING 

 Bruk en fuktig klut til å tørke over enheten og tørk 

med over med en tørr klut. Antibakteriell sprit for 

rengjøring er anbefalt for å ekstra god hygiene.  

ADVARSEL 

 Ikke utsett produktet for vann. Hold enheten borte fra 

varmeapparat og varmekilder. Ikke fjern skruer eller 

prøv å ta enheten fra hverandre.  

 Unngå bruksperiode på mer enn 1 time. La enheten hvile i 

30 minutter før neste runde.  

 Bruk kun produktet etter anbefalt bruk og 

brukermanualen.  



Spesifikasjoner： 

 

AC lader:110-240V50/60Hz,5A  

Puls (BPM/Frek(Hz): Nivåer: 1600-3000 

Vekt: 1.1kg - 1.5kg (inkludert lader) 

 

Produkt spesifikasjoner:  

Volt:24V Maks. 

Litiumbatteri (kapasitet): 2x1500mAh 

 

VENNLIGST LES FØR BRUK 

SIKKERTHETSRÅD  

 

FARE: For å redusere risiko for elektrisk sjokk, brann og 

personskader må produktet brukes etter følgende instruksjoner:  

 

 



 

● Bruk kun på tørr hud eller klær ved å presse og bevege 

massasjepistolen over ulike muskelgrupper for omtrent 60 

sekunder per muskelgruppe.  

● Brukes kun på muskelgrupper med ønsket frekvens og trykk 

uten smerter og ubehag. Ikke bruk på hodet, åpne sår eller 

intime områder.  

● Hold øye med kroppsdelene som behandles og stopp 

umiddelbart ved smerte eller ubehag.  

● Hold fingre, hår og andre kroppsdeler unna der hvor det kan 

oppstå klemfare.  

● Ikke erstatt de medfølgende munnstykkene med noen andre 

gjenstander.  

● Ikke senk produktet i vann, la heller ikke vann trenge inn i 

massasjepistolen, batteriet eller laderen.  

● Ikke mist eller misbruk massasjepistolen. Da kan det oppstå 

skader som ikke dekkes av garantien.  

● Lad kun med den medfølgende ladekabelen eller en 

sertifisert lader.  

● Ikke demonter enheten.  

● Aldri forlat massasjepistolen mens den er påslått eller mens 

batteriet lader, uten tilsyn.  

 



Pakken inneholder: 

 

1 x PerformanceGun 

Tilbehør: 

1 x Reiseetui  

1 x Lader 

2 x Batteri 

5 x massasjehoder  

 

2 ÅRS GARANTI 

Produsert for MyStuff.no 

Designet i Norge. Produsert i Kina. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


