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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Om het risico op elektrische schokken, brand en persoonlijk letsel te verminderen, 
moet dit product worden gebruikt in overeenstemming met de volgende instructies:

 – Alleen te gebruiken door volwassenen.

 – Het is niet toegestaan dat het apparaat direct in contact komt met de huid. Er mag alleen   

 gemasseerd worden als de persoon schone kleding draagt of een handdoek op zich heeft. 

 – Het apparaat moet voorzichtig ingedrukt en verplaatst worden. De massage per gebied mag max.  

 60 sec duren.

 – In het geval van geen pijn of ongemak, gebruik hoge snelheid en druk alleen op het zachte weefsel  

 van het lichaam. Het is niet toegestaan om hoge snelheid en hoge druk op het hoofd en eventuele  

 botdelen van het lichaam te gebruiken.

 – Het gebied waar het lichaam zwak is, mag het apparaat niet gebruikt worden zonder toestemming  

 van een arts.

 – Kies de juiste massagekop volgens de massagebehoeften van verschillende delen.

 – Frequent hoge snelheid oefent druk uit op hetzelfde gebied, waardoor schaafwonden, pijn   

 ontstaat.  Stop per direct met masseren. 

 – Na een uur gebruik, moet u het apparaat uitschakelen en een half uur rusten voordat u het weer  

 gaat gebruiken.

 – Houd uw haar of lichaamsdelen uit de buurt van de telescopische tang van het apparaat en de   

ATTENTIE

WAARSCHUWING: 
Raadpleeg uw arts, voordat u begint met een trainingsprogramma. Dit is in het bijzonder 
belangrijk voor personen ouder dan 35 jaar of personen met gezondheidsproblemen. 
Lees alle instructies alvorens de massage gun gebruikt wordt. VirtuFit neemt geen 
verantwoordelijkheid voor geleden letsel of materiële schade door het gebruik van dit 
product. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u begint met het monteren van 

de massage gun en/of er gebruik van gaat maken.
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

 koelgaten aan de achterkant van de motor om beknelling te voorkomen.

 – Steek geen voorwerpen in de koelgaten van de motor.

 – Blijf uit de buurt van water. Breng het apparaat niet in contact met water. Er mogen geen   

 vloeistoffen, warmtebronnen, stof en vuil in de koelopeningen van de motor binnendringen. 

 – Gebruik alleen de lader die door de originele fabriek is geleverd om op te laden. Het apparaat kan  

 niet worden gebruikt tijdens het opladen.

 – Controleer de apparatuur en de accu zorgvuldig voor elk gebruik.

 – Breng geen wijzigingen aan op de massage gun. Schroef de massage gun niet los door middel van  

 de schroeven los te draaien. 

 – Gebruik het apparaat en laad het apparaat niet op zonder toezicht.

LET OP: Voordat u begint met dit of elk ander apparaat, raadpleeg uw arts voor gebruik. Dit is zeer 

belangrijk voor mensen met bekende gezondheidsproblemen. Lees alle instructies voor gebruik.

Aanspraak op garantie is uitgesloten indien de oorzaak van het defect het gevolg is van:
 • Onderhoudsmontage en reparatiewerkzaamheden die niet door een officiële dealer zijn uitgevoerd.

 • Bij ondeugdelijk gebruik, verwaarlozing en/of gebrekkig onderhoud.

 • Het niet volgens de fabrieksvoorschriften onderhouden van het fitnesstoestel.
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# OMSCHRIJVING AANT.

1 Massage gun 1

2 Opzetstukken 9

3 Accu 1

4 Oplader 1

CHECKLIST

 

 

 

Instruction for massage gun 

 

 

 1.Configuration list： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name Qty 

Body 1 

Massage Head 9 

Battery 1 

Power Adapter 1 
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INSTRUCTIES

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 Side view                                          Rear view 

                   

1.1. High frequency, high mute, high speed motor 

1.2. Battery（DC 24V,2400mA） 

1.3. Motor start and speed control button 

1.4. Battery switch 

1.5. Jack charging 

1.6. Battery indicator (the four green lights are on, the 
battery is fully charged, and the green light is turned 

off from top to bottom. Only when the red light is on, the battery is exhausted and needs to 
be charged.) 

                              

1.7. gear indicator (the first blue light is on for the first    gear, the pulse frequency is 
1800 rpm), the second blue light is the second gear, the pulse frequency is 2200 rpm, and 
the three blue lights are three. File, pulse frequency is 2800 rpm), four blue lights are four, 
the pulse frequency is 3200 rpm) 
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Missende onderdelen: Indien u denkt dat u bepaalde onderdelen mist in uw pakket, controleer dan 

zorgvuldig het pakket.

Zijaanzicht Achteraanzicht Onderaanzicht

# FUNCTION

1  Hoge frequentie, hoge demping, hoge snelheidsmotor

2 Accu (DC 24V,2400mA)

3 Motor start en snelheidbesturingsknop

4 Aan/uit schakelaar

5 Oplader ingang

6

Accu-indicator (als de vier groene lampjes branden, is de accu volledig is opgeladen en gaat het  

groene lampje uit van boven naar beneden. Pas als het rode lampje brandt, is de accu leeg en 

moet deze worden opgeladen.)

7

Versnellingsindicator (het eerste blauwe licht voor het eerste tandwiel, de pulsfrequentie 1800 rpm).

Het tweede blauwe licht de tweede versnelling, de pulsfrequentie 2200 rpm.

De drie blauwe lichten versnelling drie. Bestand pulsfrequentie 2800 rpm), 

De vier blauwe lichten versnelling vier, de pulsfrequentie 3200 rpm). 
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STAP 2

 • Afhankelijk van de behoeften van verschillende delen van de massage, kiest u een massagekop om  

 die vervolgens aan de voorkant van het massage gun te bevestigen. 

STAP 3

 • Druk op de motor startknop (3), de motor begint te draaien, het eerste blauwe lampje boven de   

 motorknop gaat branden om de versnellingspositie ‘’1’’ weer te geven.

 • Druk twee keer op de motor startknop, twee blauwe lampjes branden om de versnellingspositie ‘’2’’  

 weer te geven.

 • Bij drie keer een druk op de knop branden er drie blauwe lampjes om versnellingspositie ‘’3’’ weer  

 te geven.

 • Bij vier drukken op de knop gaan er vier lampjes branden om de versnellingspositie ‘’4’’ weer te geven.

 • Bij vijf drukken op de knop, stopt de motor met draaien. Druk één keer op de motor om positie ‘’1’’  

 opnieuw op te starten, enzovoort.

Versnellingsindicator

 • Het eerste blauwe lampje brandt voor de eerste versnelling, de pulsfrequentie is 1800 tpm.

 • Het tweede blauwe lampje is voor de tweede versnelling, de pulsfrequentie is 2200 tpm.

 • Het derde blauwe lampje is voor de derde versnelling, de pulsfrequentie is 2800 tpm.

 • Het vierde blauwe lampje voor de vierde versnelling, de pulsfrequentie is 3200 tpm.

INSTRUCTIES

STAP 4

 • Schakel na gebruik de accuschakelaar uit.

STAP 1

 • De aan/uit schakelaar (4) is ingeschakeld. Op dit moment brandt het lampje van de aan-knop

 • Bij de accu indicator branden er zes lampjes. De vier groene lampjes geven de zwakte en sterkte   

 van de accu aan. Wanneer het groene lampje uit is, moet de accu opgeladen worden.
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DAGELIJKS ONDERHOUD

 • Veeg het oppervlak van het apparaat af met een licht vochtige handdoek en droog het af met een  

 zachte doek.

 • Schakel de accu uit en plaats deze in de originele doos van het apparaat wanneer u deze voor   

 langere tijd niet gebruikt of op reis bent.

Veilig en effectief gebruik kan alleen worden bereikt als het apparaat goed wordt 
gemonteerd en onderhouden. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen 
dat de apparatuur regelmatig wordt onderhouden. Onderdelen die al zijn gebruikt 
en/of beschadigd moeten worden vervangen voordat het apparaat verder gebruikt 
wordt. Het apparaat mag alleen binnen worden gebruikt en opgeborgen, langdurige 
blootstelling aan verwering en veranderingen in temperatuur/ vochtigheid kunnen 
 een ernstige impact hebben op de elektrische componenten en bewegende delen  

van de massage gun.

ACCU INSTRUCTIES

Accu (DC 24V,2400mA)

Als de accu leeg is, moet het 2-4 uur laden om volledig opgeladen te zijn. Nadat het volledig 

opgeladen is, kan het 4-6 uur continu gebruikt worden. Wanneer de accu aan het laden is, brandt 

het indicatielampje om aan te geven dat de accu wordt opgeladen. Het apparaat kan niet worden 

gebruikt tijdens het opladen.

ONDERHOUD
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NAME FUNCTION 

KLEINE BOL Grote spiergroepen

SMALLE DUIM Gewrichtsdelen

VORK Wervelkolom

GROTE BOL Grote spiergroepen

HALVE BOL Beenderen

PLATTE KOP Voor het hele lichaam

WIG Wervelkolom

DUIM Beenderen

KEGEL Gewrichtsdelen

ONDERDELENLIJST

 

 

 

2.Nine kinds of Massage head function diagram:                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picture Name Function 

 

Small ball head 

 

Large muscle areas 

 

Screw head Joint parts 
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Picture Name Function 

 

Small ball head 

 

Large muscle areas 

 

Screw head Joint parts 

 

 

 

Spinal head For spine 

 

Big ball head Large muscle areas 

 

Gas plug head For the whole skeleton 

 

Flat head Whole body 

 

Duckbill head Spine parts 

 

Ball head Body bones 
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Spinal head For spine 

 

Big ball head Large muscle areas 

 

Gas plug head For the whole skeleton 

 

Flat head Whole body 

 

Duckbill head Spine parts 

 

Ball head Body bones 

 

 

 

Conical Joint parts 

 

 

Steps： 

2.1. The battery switch 4 is turned to the "ON" position. At this time, the power-on indicator 
lights up, the power-on battery indicator 6 lights up, the four green lights from top to 
bottom represent the strong to weak, and the green light is off. Need to charge. 

2.2. ccording to the needs of different parts of the massage, choose the massage head to 
insert into the round hole in front of the massage gun. 

2.3. Press the motor start button 3, the motor starts to rotate, the first blue light above the 
motor button lights up to represent the gear position "1", press the motor start button again, 
2 blue lights illuminate to represent the gear position "2", three times Press the motor start 
button, 3 blue lights will light up to represent the gear position “3”, press the motor start 
button four times, 4 blue lights will light up to represent the gear position “4”, press the 
motor start button 5 times, then the motor stops rotating. . Press the motor to start the “1” 
position again and cycle in sequence. 

2.4. Turn off the battery switch after use. 

 

3. Battery instructions: 

The battery is exhausted and needs to be charged for 2-4 hours to be fully charged. 
After being fully charged, it can be used continuously for 4-6 hours. When the battery is 
charging, the indicator light will be on, indicating that the charging is normal. It is forbidden 
to start the motor during charging. 

 

4.Safety instructions: 

To reduce the risk of electric shock, fire and personal injury, this product must be used in 
accordance with the following instructions. 

4.1 Only allowed for adults. 

4.2. This equipment can not directly massage the skin surface to avoid damage to the skin. 
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