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SPECIFICATIES  
Trillingsfrequentie:  

Niveau 1 - 25Hz, - Niveau 20 - 46Hz 
Gewicht:  
2,5 lbs / 1,1 kg 
Elektrische gegevens:  

110-240V 50 / 60HZ - 0,5A -26VDC-1A  

 

 

 

1. Krachtige borstelloze motor met hoog 
koppel en stille glijtechnologie  

2. Verwijderbare batterij-ontgrendeling 
3. Oplaadbare lithium-ion batterij  
4. (2+ uur gebruik per lading)  
5. Instellingen voor meerdere snelheden voor 

optimale druk  
6. Snoerloos en lichtgewicht (2,5 lbs – 1,1kg)  

Inclusief AC-wandoplader 

7. AAN / UIT-schakelaar 
8. Verwisselbare applicator (x6)  



 

 

 
 ▪ 2 ▪ 

 

GEBRUIKSAANWIJZING 
GELIEVE TE LEZEN VOOR GEBRUIK 
 
OPLADEN 
 Laad de batterij maximaal zes uur volledig op voordat u deze voor het eerst gebruikt, zowel 

aangesloten als losgekoppeld van het apparaat. 
 Om op te laden, sluit u het gelijkstroomuiteinde van de meegeleverde 24V-adapter aan op de 

oplaadpoort van de batterij en steekt u de wisselstroomkabel in een stopcontact. 
 LCD-band op batterijlampjes pulseert om het batterijniveau te tonen en actief opladen aan te 

geven. 
 Als de batterij is bevestigd, knipperen de LCD-lampjes op het apparaat om het batterijniveau aan 

te geven en actief opladen aan te geven. 
 Een volledige lading wordt aangegeven wanneer alle LCD-lampjes stoppen met knipperen en 

volledig verlicht blijven. 
 De batterij kan op elk moment en op elk batterijniveau worden opgeladen. 
 Het wordt niet aanbevolen om de batterij helemaal leeg te maken tot het rode LCD-niveau. 
 De gemiddelde looptijd is 2+ uur, afhankelijk van het snelheidsniveau en de toegepaste druk tijdens 

gebruik. 

 
GEBRUIK 
 Lijn de batterij uit en bevestig deze in de basis van het apparaat - zorg ervoor dat deze stevig op 

zijn plaats is vergrendeld. 
 Schakel het apparaat in door de aan / uit-schakelaar aan de onderkant van de batterij op AAN te 

zetten. Schakel het apparaat uit door de aan / uit-schakelaar in de UIT-stand te zetten. 
 Druk, met de aan / uit-schakelaar in de stand AAN, eenmaal op de aan / uitknop om het apparaat 

in te schakelen op niveau één, tweemaal om het apparaat op niveau twee te zetten en driemaal 
voor niveau drie. Als u nogmaals op de aan / uitknop drukt, wordt het apparaat uitgeschakeld. De 
blauwe LCD-lampjes geven het overeenkomstige vermogensniveau aan. 

 Terwijl het apparaat is uitgeschakeld, steekt u de applicator volledig in door hem in te drukken. 
Verwijder hem door hem eruit te trekken. 

 Masseer het gewenste lichaamsdeel met de gewenste snelheid en oefen zo nodig druk uit. 
 Om de batterij te verwijderen, drukt u lichtjes met uw duim op de batterij-ontgrendelingsknop. 

Trek met de andere hand stevig aan de batterij / handgreep. 

 
ONDERHOUD, REINIGING & OPSLAG 
 Gebruik een licht vochtige handdoek om het apparaat schoon te maken en droog het af met een 

zachte doek. 
 Voor opslag of op reis: verwijder de batterij en bewaar deze in de meegeleverde opbergkoffer. 
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DISCLAIMER 
 

WAARSCHUWINGEN & LET OP 
 Niet onderdompelen in water. Verwijderd houden van vloeistoffen of warmtebronnen. Houd 

ventilatiepoorten vrij van stof en vuil. 
 Verwijder geen schroeven en probeer ze niet te demonteren. 
 Werk niet langer dan een uur achter elkaar. Laat het apparaat 30 minuten rusten voordat u het 

opnieuw gebruikt. 
 Koppel de oplader los van de batterij van het apparaat na het opladen of voorafgaand aan gebruik. 
 Alleen voor gebruik door volwassenen. Niet gebruiken als u gewond bent. Raadpleeg uw arts 

voordat u dit product gebruikt. 
 

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

 

GEVAAR: OM RISICO'S OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN, BRAND EN PERSOONLIJK 

LETSEL TE VERMINDEREN, MOET DIT PRODUCT WORDEN GEBRUIKT IN 

OVEREENSTEMMING MET DE VOLGENDE INSTRUCTIES: 

 
 Alleen voor gebruik door volwassenen. 
 Alleen gebruiken op een droog schoon oppervlak van het lichaam over kleding heen door gedurende 

ongeveer 60 seconden per regio lichtjes op het lichaam te drukken en erover te bewegen. 
 Gebruik de Hypervolt volgens uw wens alleen op het zachte weefsel van het lichaam zonder pijn of 

ongemak te veroorzaken. Gebruik het niet op het hoofd of op een hard of benig deel van het 
lichaam. 

 Gebruik alleen de applicators die het best gewenste effect geven. 
 Blauwe plekken kunnen optreden ongeacht de instelling van de bediening of de toegepaste druk. 

Controleer de behandelde gebieden regelmatig en stop onmiddellijk bij de eerste tekenen van pijn 
of ongemak. 

 Houd vingers, haar of enig ander lichaamsdeel weg van de schacht en achterkant van de applicator, 
aangezien knijpen kan optreden. 

 Plaats geen voorwerpen in de ventilatieopeningen van de massage gun. 
 Dompel niet onder in water en laat geen water de ventilatieopeningen van de massage gun 

binnendringen. 
 Laat de massage gun niet vallen en maak er geen misbruik van. 
 Alleen opladen met de meegeleverde 26VDC massage gun oplader. 
 Onderzoek het apparaat en de batterij zorgvuldig voor elk gebruik. 
 Knoei of verander de massage gun op geen enkele manier. 
 Laat de massage gun nooit onbeheerd in gebruik of opladen. 
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DISCLAIMER 
 

GEBRUIK DE MASSAGE GUN OF ENIG ANDER TRILLINGSAPPARAAT NIET 

ZONDER EERSTE GOEDKEURING VAN UW ARTS, INDIEN EEN VAN DE VOLGENDE 

VAN TOEPASSING IS: 
 

Zwangerschap, diabetes met complicaties zoals neuropathie of beschadiging van het netvlies, slijtage 
van pacemakers, recente operatie, epilepsie of migraine, hernia, spondylolisthesis, spondylolyse, of 
spondylose, recente gewrichtsvervangingen of spiraaltjes, metalen pinnen of platen, of enige zorgen 
over uw lichamelijke gezondheid. Kwetsbare personen en kinderen moeten worden begeleid door een 
volwassene wanneer ze een trilapparaat gebruiken. Deze contra-indicaties betekenen niet dat u geen 
tril- of oefenapparaat kunt gebruiken, maar we adviseren u eerst een arts te raadplegen. 
  
Er wordt voortdurend onderzoek gedaan naar de effecten van vibratietraining bij specifieke medische 
aandoeningen. Dit zal waarschijnlijk resulteren in een verkorting van de lijst met contra-indicaties zoals 
hierboven weergegeven. De praktijk leert dat het integreren van vibratietraining in een behandelplan 
in een aantal gevallen adviserend is. Dit dient te gebeuren op advies van en onder begeleiding van een 
arts, specialist of fysiotherapeut. 
  

GARANTIE 

 

INDIEN BINNEN EEN JAAR NA DE AANKOOPDATUM. DIT PRODUCT FAALT ALS 

GEVOLG VAN EEN MATERIAAL OF VAKMANSCHAP, ZULLEN WIJ HET PRODUCT 
OF DE NODIGE ONDERDELEN GRATIS REPAREREN OF VERVANGEN. 

 
DEZE GARANTIE IS EXCLUSIEF: 
(a) schade veroorzaakt door een ongeval, misbruik, verkeerd gebruik of transport; 
(b) onderdelen die onbevoegd zijn gerepareerd; 
(c) onderdelen die niet volgens de instructies worden gebruikt; 
(d) schade die de kostprijs van het product te boven gaat; 
(e) verslechtering van het geleverde product als gevolg van abnormale opslag- en / of 

beschermingsomstandigheden bij de klant, en 
(f) het niet kunnen aantonen van het gedateerde aankoopbewijs. 
 
Sommige staten en landen staan een beperking van schade niet toe, dus de voorgaande beperking is 
mogelijk niet op u van toepassing. 
Deze garantie garandeert specifieke wettelijke rechten, en andere rechten kunnen echter van land tot 
land en van staat tot staat verschillen. Deze garantieservice is beschikbaar via bedrijfsbeleid en 
internationale distributeurs. 



 

 

 
 ▪ 5 ▪ 

 

 

 



 

 

 
 ▪ 6 ▪ 

 

 

 



 

 

 
 ▪ 7 ▪ 

 

 
 
 

 

 

 

 

Document versie: 2020-01-11 

 
Ontvang ons gratis Ebook  

(scan de bovenstaande QR-code) 


