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Veiligheidsinstructie 
Raadpleeg uw arts, fysiotherapeut of expert/begeleider op het gebied van uw dagelijkse 

activiteiten, voordat u begint met het gebruik van het apparaat of een aansluitende training. 

Lees de handleiding zorgvuldig door, voordat u begint met het monteren van het apparaat en 

het behandelen van uw spieren. Yurda.online neemt geen verantwoordelijkheid voor geleden 

letsel of materiële schade door het gebruik van dit product. 

 

                                            ATTENTIE! 

Om het risico op elektrische schokken, brand persoonlijk letsel te verminderen dient de 

Yurda massage gun gebruikt worden in overeenstemming met de onderstaande 

instructies: 

• Product alleen gebruiken bij een leeftijd van 18 of ouder. 

• Wij adviseren om een lichaamsdeel niet langer dan 180 seconden te 

masseren. Hierdoor kan overbelasting worden voorkomen. 

• Gebruik de massage gun maximaal 15 min per sessie. 

• Bij pijn of ongemak dient dit product niet om de hoogste stand te 

worden gebruikt. 

• Als er geen pijn of ongemak is dan kan de hoge snelheid gebruikt worden 

op het zachte weefsel van het lichaam. 

• Het is niet toegestaan om de massage gun met hoge snelheid tegen het 

hoofd of botdelen te gebruiken. 

• Op een zwak plek van het lichaam mag het apparaat niet gebruikt 

worden zonder toestemming van een arts. 

• Druk de massage gun niet te hard op het lichaam. 

• Kies de juiste massage opzetstuk voor de gewenste massage op de 

lichaamsdelen. 

• Als er pijn of enige ongemak gevoeld wordt dient u direct te stoppen met 

het masseren met behulp van dit apparaat. 

• Het haar en andere lichaamsdelen dienen niet in de buurt te komen van 

de telescopische tang van het apparaat en de koelgaten op de 

achterkant van de motor. 

• Steek geen andere voorwerpen in de openingen van de massage gun. 

• Breng het apparaat absoluut niet in contact met water. Er mogen geen 

vloeistoffen, stof, vuil en warmtebronnen in de koelopeningen van de 

motor komen. 

• Gebruik alleen de door ons meegeleverde lader.  

• Controleer de massage gun en de accu grondig voor gebruik. 

•  Breng geen wijzigen aan op de massage gun.  Er mogen geen wijzigen 

aangebracht zijn op de massage gun. 

• Gebruik de massage gun niet op voorwerpen. De massage gun is enkel 

en alleen bedoeld om te gebruiken op geschikte plekken op het lichaam. 
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Inhoud en onderdelen 
De massage gun wordt geleverd met 6 opzetstukken: 

 

• Round Head: Stimuleert het spierherstel en voorkomt pijnlijke spieren na 

een training. 

 

• Spinal Head: Ontspant vaste rugspieren en verbetert de mobiliteit. 

 

• Bullet Head: Speciaal ontworpen voor het masseren van gewrichten, 

trigger points en spierknopen. 

 

• Flat Head: Ontworpen voor de spieren die extra massage en aandacht 

nodig hebben.  

 

• Air Plug: Ontworpen voor gewrichten en gevoelige spieren. 

 

• Flat Bullet Head: Speciaal gecreëerd voor een behandeling van 

gewrichten, trigger points en spierknopen. 

 

 

 

Verpakkingsinhoud: 

 

1x Massage gun 

6x Opzetstukken 

1x Handleiding 

1x Adapter 

1x Opbergtas 
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Onderhoud 
 

Om de levensduur van Yurda massage gun zo lang mogelijk te continueren is een goede 

onderhoudsbeurt van groot belang. Veiligheid en effectiviteit gaan alleen gepaard met dit 

product als een degelijk onderhoud aanwezig is. 

 

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om de massage gun te onderhouden. 

Beschadigde onderdelen kunnen niet gebruikt worden en dienen worden te vervangen. Het 

apparaat mag niet blootgesteld worden aan regelmatige temperatuurveranderingen. 

Regelmatige temperatuurveranderingen en vocht kunnen ernstige schade toebrengen aan 

het product. 

 

Gewenste onderhoud 

• Het oppervlak dient van het apparaat te worden geveegd met een licht vochtige 

doek. Waarna deze direct schoongeveegd dient te worden met een schone en droge 

doek. 

• Na gebruik dient de accu uitgeschakeld te worden. Berg na gebruik het apparaat op 

in de origineel meegeleverde opbergtas. 

 

 

Accu instructie 

Bij een lege accu dient het apparaat ongeveer 2-4 uur opgeladen te worden. Nadat de 

batterij volledig herladen is heeft de massage gun een gebruik tijd van ruim 5 uur.  


