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Brug i 60 sekunder på hvert område. Produktet må 
ikke bruges på nakken, hovedet, hårde steder eller 
på knoglerne.

Brug massageapparatet i op til 10 minutter.
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Hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder for, at 
tænde for massageapparatet. Tryk på knappen igen 
for, at skifte mellem 4 intensitetsniveauer. Hold 
tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder for, at slukke 
for massageapparatet.

Tryk to gange på tænd/sluk-knappen for, at starte 
funktionen Smart tryk. På denne funktion forøges 
massageintensiteten, når du lægger tryk på din 
muskel.

Knopperne tages af ved, at dreje og trække i dem.

B O L D
Beregnet til generel behagelig 
massage på store områder.

B E R E G N E T  T I L  
Ballemuskler, 
lårmuskler, 
arme

V I R K N I N G  PÅ  
M U S K E L
Lav

G R E B
Vippes forsigtigt fra side til side for, at 
massere knuder og anspændte områder.

B E R E G N E T  T I L
Nakkemuskler, 
lårmuskler, 
lægmuskler, 
fødder

F L A D
Den hammerlignende virkning rammer 
dybere ind i musklerne.

B E R E G N E T  T I L
Brystmuskler, 
lårmuskler, 
ballemuskler, 
lægmuskler

V I R K N I N G  PÅ  
M U S K E L
Medium

V I R K N I N G  PÅ  
M U S K E L
Høj

B E R E G N E T  T I L
Fødder, 
skulderblade, 
underarme

V I R K N I N G  PÅ  
M U S K E L
Høj

K E G L E
Denne spidse massageknop er beregnet 
til, at trænge mere ind i musklerne.

TILLYKKE MED DIT NYE BÆRBART 
POWERBOOST MASSAGEAPPARAT
Inden brug skal du sørge for, at læse alle advarslerne og 
vejledningerne på emballagen, dette ark og i 
brugsvejledningen.

Behold dette ark, da det har vigtige oplysninger til fremtidig 
reference.

DU FÅR FØLGENDE

a. Bærbart PowerBoost massageapparat
b. Udskiftelige massageknopper (x4)
c. USB-ladekabel

VÆLG DIT TILBEHØR

For at reducere risikoen for elektrisk stød, skal du 
altid trække stikket ud af stikkontakten straks 
efter brug og inden rengøring.

SIKKERHEDSADVARSLER: 
• Ikke egnet for børn. Skal holdes ude af børns rækkevidde.        
• Sørg altid for, at have en bluse/tøj på under brug. Må ikke 
bruges på bar hud for, at undgå mulig irritation. • Som med 
alle former for massager, kan blå mærker forekomme. Prøv 
dig frem og kontroller regelmæssigt målrettede områder. 
Stop med det samme, hvis du føler øget fysisk ubehag eller 
smerte. • Tænd/sluk-knappen må ikke blokeres, når produktet 
er i brug. • Produktet må ikke bruges under opladning. • 
Undgå, at røre monteringsområdet under brug. • Brug ikke 
andet tilbehøret til dette produkt end det, der følger med. • 
Lad altid produktet køle af, hvis det bliver for varmt. • 
Produktet må ikke udsættes for ekstreme temperaturer eller 
fugt. • Hold produktet væk fra vandkilder og opvarmede 
overflader. • Rør aldrig ved stikket med våde hænder. • Bær 
ikke dette produkt i ledningen. • Se grundigt produkterne efter 
inden hvert brug. Hvis produktet ser ud til at være slidt, 
flosset/splintret, revnet eller på nogen måde ødelagt, må det 
ikke længere bruges, og det skal bortskaffes med det samme. 
• Dette produkt er ikke beregnet til behandling, helbredelse 
eller forebyggelse af sygdomme. • Kun til pletrengøring. Træk 
stikket ud og tør produktet af med en fugtig klud, og lad det 
derefter lufttørre. • Må kun lufttørres. • Må aldrig puttes i en 
tørretumbler.
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FCC STATEMENT
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation 
is subject to the following two conditions: 
1. This device may not cause harmful interference, and  2. this 
device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply 
with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 
of the FCC Rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful interference in a 
residential installation. This equipment generates, uses 
and can radiate radio frequency energy and, if not installed 
and used in accordance with the instructions, may cause 
harmful interference to radio communications. However, 
there is no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this equipment does cause harmful 
interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, the user 
is encouraged to try to correct the interference by one or 
more of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment 

and receiver.

ADVARSEL OM GENOPLADELIGE BATTERIER:
• Dette produkt indeholder batterier, der ikke kan udskiftes.      
• Der er risiko for brand og personskader, hvis der stikkes hul i 
batteriet, eller hvis det beskadiges eller misbruges. • Batteriet 
må ikke skilles ad, knuses, brændes eller kortsluttes. • 
Batteriet må aldrig udsættes for ekstreme temperaturer eller 
fugt. • Batteriet skal holdes væk fra brandfarlige materialer og 
direkte sollys. • Batteriet må kun oplades med den 
medfølgende oplader, kabel og/eller adaptere. • 
Genopladelige batterier må kun oplades voksne. • 
Voksenopsyn er påkrævet under opladning af batteriet. • Lad 
batteriet afkøle til stuetemperatur, inden det oplades. • 
Batteriet skal oplades på en ikke-brandfarlig overflade og 
holdes væk fra brandfarlige produkter. • Afbryd opladningen, 
hvis batteriet bliver varmt, svulmer op, ryger eller afgiver en 
stærk lugt. • Batteriopladere, der bruges med produktet, skal 
regelmæssigt undersøges for beskadigelse af ledningen, 
stikket, kabinettet og andre dele. I tilfælde af sådanne skader, 
må opladere ikke bruges, før skaden er repareret. • Genbrug 
eller bortskaf batteriet i henhold til den lokale lovgivning.
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Vælg den ønskede massageknop og sæt den på. 

Se vejledningen for de udskiftelige 
massageknapper på modsatte side.

Styrke/
Intensitet-knap

Opladningsport
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Sæt USB type C-siden af 
opladningskablet i 
massageapparatet, og sæt 
derefter den anden ende i 
USB-stikket på opladningskilden.

Lysindikatorerne blinker hvidt 
under opladning og begynder at 
lyse, når produktet er ladet helt 
op. Oplad produktet helt før 
brug. Massageapparatet må 
ikke bruges, når det oplades.

a.

c.

b.

— Connect the equipment into an outlet on a circuit 
different from that to which the receiver is connected.

— Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help.

ADVARSEL: Ændringer eller modifikationer på denne enhed, 
der ikke er udtrykkeligt godkendt af parten, der er ansvarlig 
for regeloverholdelse, kan annullere brugerens ret til at bruge 
udstyret.

POWERBOOST MOVE 
PORTABLE PERCUSSION 
MASSAGER

Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og 
personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale 
evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under 
opsyn eller er blevet instrueret i, hvordan apparatet bruges på 
en sikker måde og forstår farerne ved, at bruge apparatet. 
Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og 
vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Dette produkt opfylder alle juridiske nationale og 
europæiske krav.

På dette produkt finder du symbolet for sortering af 
elektrisk og elektronisk affaldsudstyr (EEE).
Dette betyder, at dette produkt skal håndteres i 
henhold til europæisk direktiv 2012/19/EU til genbrug 
eller adskillelse for, at minimere dets indvirkning på 
miljøet.
Brugeren har valget mellem at give produktet til en 
kompetent genbrugsorganisation eller til 
forhandleren, når han køber et nyt elektrisk eller 
elektronisk udstyr.

Batterier og akkumulatorer må ikke bortskaffes 
sammen med husholdningsaffald! Alle forbrugere er 
juridisk forpligtet til, at aflevere alle batterier og 
akkumulatorer, uanset om de indeholder skadelige 
stoffer * eller ej, på et indsamlingssted i byen eller i en 
butik, så de kan bortskaffes på miljøvenligt. * Cd = 
cadmium; Hg = kviksølv; Pb = bly


