
Brugermanual til Muskel Massagepistol
med LCD Touchskærm T-07



Specifikationer
- Input: AC 110V-240V
- Styrke: 24W
- RPM: 1800 - 3200 pr. minut
- Batteri: 2500mAh
- Virketid: 2 timer+

Opladningsinstruktioner
Op til 6 timer før første brug skal batteriet oplades fuldstændigt. For at oplade

enheden skal du tilslutte DC-enden af den inkluderede 24V adapter til batteriets
opladningsport og tilslutte AC-enden i en stikkontakt. LED-lyset på batteriet vil
begynde at pulsere for at indikere aktiv opladning og for at vise batteriets
batteriniveau. Når batteriet er fuldt opladt, vil LED-lysene stoppe med at pulsere og
forblive tændte.

Batteriet kan oplades når som helst og på hvilket som helst niveau. Venligst
hav i mente, at det ikke anbefales at batteriniveauet kommer helt ned til det røde
LED-niveau. Den gennemsnitlige driftstid er over 2 timer, alt afhængig af
hastighedsniveauet og det tryk, der anvendes under brug.

Betjeningsinstruktioner
Tænd enheden ved at bevæge strømknappen i bunden af batteriet til

ON-tilstand. Sluk den ved at skifte til OFF-tilstand.
Når du har den på ON, skal du trykke 1 gang på strømknappen for at få

massageapparatet på niveau 1. Tryk på knappen ”+” for at gå op i niveau (op til
niveau 20). Tryk på knappen ”-” for at gå tilbage i niveauer. Tryk på strømknappen
igen for at stoppe massagen.

Når massageapparatet er slukket, skal du indsætte applikatoren ved at trykke
den ind. For at fjerne den, skal du blot trække den ud. Masser den ønskede kropsdel
ved den ønskede hastighed, og tryk efter behov.

For at fjerne batteriet skal du trykke på batteriets udløserknap på siden og
trække batteriet / håndtaget ned. For at sætte det tilbage skal du justere
udløserknappen med krogen på batteriet og trykke batteriet/håndtaget tilbage.

Vedligeholdelse, rengøring og opbevaring
● Brug et let fugtet håndklæde til at rengøre enheden med, og tør den med en

blød klud.
● For opbevaring eller transportering – fjern batteriet og opbevar det i den

inkluderede boks.


