
BRUGERVEJLEDNING

Tak fordi du handlede hos os!



Vigtigt!

*Advarsel

*Advarsler og påmindelser

For at reducere risikoen for svigt, elektrisk stød, personskade, brand eller i værste fald
død skal du omhyggeligt læse alle instruktioner og advarseltips i denne vejledning
inden du bruger dette produkt.

1. Brug ikke dette produkt fra halsen og op!
2. Brug ikke dette produkt på knogler, men derimod kun på muskel og blødt væv
3. Brug ikke dette produkt hvor du har blå mærker/sår eller anden form for
smerter og ubehag.
4. Hold produktet væk fra vand.
5. Hold produktet væk fra ild og anden ekstrem varme.
6. Undgå at tabe produktet, da dette kan skade batteriet.
7. Børn i alderen 6-13 bør kun bruge produktet under opsyn af forældre, eller andre
voksne.
8. Undgå at skille produktet ad på nogen måde.
9. Hold fingre, hår osv. væk fra stemplet (spidsen af produktet), da det kan risikere at
sidde fast eller komme i klemme.

1. Hold produktet væk fra væsker og varmekilder. Hold det tørt.
2. Sluk for stikkontakten efter endt opladning.
3. Brug kun dette produkt som anvist i instruktionerne.
4. Det anbefales kraftigt at du kun bruger den originale oplader, som følger med.
5. Undersøg produktet for tydelige skader/fejl inden brug.

！



*Vigtig information

Produktbeskrivelse

Dette produkt må ikke bruges i nogle af følgende situationer, uden samtykke fra din læge.

Hvis du er gravid.

Hvis du bruger pacemaker, er nyligt opereret, lider af epilepsi, migræne, eller på anden måde
har en diagnose, som kan være relateret til dit helbred.
Hvis du er det mindste i tvivl, så spørg altid din læge, eller andet sundhedsfagligt personale.
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1. Kraftfuld børsteløs motor, støjsvag teknologi.
2. Ventilationssystem.
3. Indsæt 1 af 6 forskellige massagehoveder, som er lavet til at opfylde alle behov.
4. Genopladeligt lithium-ion batteri. Batteriet kan ikke udskiftes.
5. Display med batteri og hastighedsindikator, samt 2 forskellige massage indstillinger 
“fitness” og “medi” (læs mere om dem senere i manualen)
6. Trådløs, let og praktisk. Håndtaget er lavet af silicagel, hvilket er glat og 
behageligt at holde på.
7. Opladningsstik. Brug kun den oplader der medfølger.

1. Fitness indstilling：Juster frit op og ned mellem hastighed 1 og 9. 
2. Medi indstilling ：Massage pistolen kører en terapi cyklus som automatisk 
kører op og ned i styrke og hastighed. Perfekt til terapi og stimulering af ømme 
områder. Vælg mellem 2 forskellige hastigheder/terapi cyklus.
3. Tænd/sluk knap： Hold nede i 2 sekunder for at tænde/slukke. Skift hastighed ved
korte tryk. Skift massage indstilling ved at trykke 2 gange hurtigt efter hinanden.
4. Hastighedsindiator：Hastighed 1-9 i fitness tilstand og 1-2 i medi(terapi) tilstand.
5. Strømindikator： Når 25% begynder at blinke, betyder det at strømniveauet er
lavt og du kan med fordel begynde at lade op.

Fitness indstilling Strømindikator

Tænd/sluk

Medi indstilling

Hastighedsindikator



Med 6 udskiftelige hoveder

Kugleformet Paddehat Patron

Y formet Rundt fladtDeep-tissue

Specielt godt til 
all-around overflade
/wellness massage, da 
det er af blødere materiale. 
Dette gør det også ideelt at 
bruge ved nakken og andre 
lidt mere fintfølende områder, 
som helst ikke skal irriteres/stimuleres 
for meget. 

Dette hoved kan med 
fordel bruges, særligt
ømme steder, da det 
bløde “svampede” gummi
absorberer vibrationer
og derfor ikke slår lige så hårdt. 

Specielt godt til 
dybdegående massage/
trigger point. Den spidse 
form gør at det er ideelt til 
at ramme meget specifikke 
steder, og gør det derfor 
nemmere at bruge i områder 
hvor der er meget 
knoglemasse.

Specielt godt f.eks. langs 
rygrad og akillessene. 
Men kan også med fordel
bruges på lår og læg.

Specielt godt til de store 
muskelgrupper som f.eks. lår 
og baller/glutes, da det er 
af en hårdere plast end f.eks.
det kugleformede og derfor 
giver et kraftigere tryk.

Specielt godt til 
dybdegående massage
/trigger point. Tænk på
det som en finger.

Specifikationer

Produktnavn

Batteri Kapacitet

Power

Motor

Batteritid

Hastighed

Nominel Spænding

Vægt

Opladningstid

Recoverym8² (Dual Mode)

2600mAh

60W

Støjsvag Børsteløs Motor

5-6 Timer

9 Hastigheder, 2 Modes

16.8v

0.81 Kg

3-4 Timer



Opladning

1. Før du tager produktet i brug første gang, skal det lade i 2-3 timer.
2. Når du lader, så brug den originale oplader som medfølger.
3. LED lys i strømindikatoren blinker når du oplader produktet.
4. Du kan oplade batteriet ligemeget hvor meget strøm der er tilbage. 
Produktet kan ikke bruges mens det lader op.
5. Når batteriniveauet er så lavt at 25% begynder at blinke, er det tid til at lade op.
6. Hvor længe en opladning reelt holder, påvirkes af hvilken hastighed du bruger.

Sådan sætter du massagehoveder i/ud
Tag 1 af de 6 forskellige massagehoveder og skub ind til det sidder godt fast.
Når du vil skifte hoved, trækker du hovedet ud og skubber et nyt i.

Korrekt installeret. 

Skub

Vedligeholdelse, rengøring, opbevaring og transport

1. Rengør produktet med en fugtig klud eller papir. Brug kun meget lidt vand!
2. Opbevar og transporter i transporttasken som medfølger.
3. Undgå at opbevare produktet fugtige steder, da dette kan beskadige produktet.
4. Bruges produktet ikke over en længere periode, anbefales det at du stadig 
sørger for at oplade det mindst hvert halve år. 



Garanti

Der er et års fuld garanti på produktet. Dette frafalder dog bl.a. hvis:

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).



Nordre Fasanvej 26, 1.tv.
2000 Frederiksberg

60 61 23 58
CVR: 41239379

WWW.RECOVERYM8.DK

IG @Recoverym8 - fb.com/Recoverym8


