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尺寸：20.36x5.7mm

1.8mm

1.8mm

SPECIFIKATIONER | TEKNISK DATA

PRODUKTINFORMATION
MediGunPRO från Casada är en trådlös, toppmodern massageapparat som hjälper till att
minimera träningsvärk och muskelspänningar, främja blodcirkulationen, öka rörligheten och 
förbättra det allmänna tillståndet i kroppens muskel- och skelettsystem.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

VIKTIGT ATT LÄSA INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING 

LADDNING 

           

UNDERHÅLL, RENGÖRING & FÖRVARING

ANVÄNDNING

• Vid första användning ska enheten laddas fullt upp till sex timmar.

• Vid laddning anslut DC-änden på den medföljande adaptern till batteriets laddningsuttag och

anslut AC-sidokabeln till vägguttaget och vrid sedan strömbrytaren till läget ON för att ladda. 

När batteriet är fulladdat kopplar du ur strömsladden och stänger av enheten i 3 sekunder för att 

fortsätta använda MediGunPRO.

• LED-lampan blinkar för att indikera batterinivån och att den laddas.
•

•

När alla lysdioder slutar blinka och förblir tända indikerar det att batteriet är fulladdat.

Batteriet kan laddas när som helst och på vilken batterinivå som helst

•

.

Det rekommenderas inte att helt tömma batteriet till den röda LED-nivån

• Den här enhetens genomsnittliga körtid är cirka 2 timmar beroende på hastighetsnivå och tryck
som appliceras under användning.

• Använd en lätt fuktad tvättduk för att rengöra enheten och torka med en mjuk trasa.

1. På strömbrytaren på batteriets botten välj läge “ON” för att aktivera enheten.
Välj läge ”OFF” för att stänga av enheten.

2. Tryck på inställningsknappen när enheten är påslagen. MediGunPRO startar sedan i

manuellt läge, vilket du kan justera med knapparna - / +

Tryck på inställningsknappen igen för att växla till automatiskt läge, vilket också kan justeras

med knapparna - / +.

I automatiskt läge ändras hastigheten från snabbt till långsamt med 5 sekunders intervall.

3. Massera önskad kroppsdel och välj hastighet med tryck efter behov.

4. Med strömmen av kan du byta massagehuvudet och dra ut det för hand.
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TEKNISK DATA 
Artikelnummer: 
Mått: 
Frekvens :  

Vikt 
Ström: 
Adapter : 

Enhet: 

CMK-149 
17cm x 21,8cm x 6,3cm
 Nivå 1 – 30 Hz 1800 tryckimpulser/min | Nivå 2 – 36 Hz 2200 tryckimpulser/
min | Nivå 3 – 43 Hz 2600 tryckimpulser/min |Nivål 4 – 50 Hz 3000 
tryckimpulser/min | Nivå 5 – 56 Hz 3400 tryckimpulser/min   
1,1 kg
110 – 240 V, 50 / 60 Hz – 5A, 26 V – DC – 1A
Input : AC 100-240V, 50/60Hz, 0.3A
Output : DC 26V, 1A 
6x Inbyggt litiumbatteri 
DC 21.6 V, 2600mAh

Certifikat: 

1 MediGunPRO massagepistol 
2 Utbytbara massagehuvuden, 6 st - Soft ball, Trapeze, Wave, Fork, Flat, Bullet 
3 Uppladdningsbart litiumjonbatteri (mer än 4 timmars användning med fulladdat batteri
4 Hastighetsindikator  
5 Inställningsknapp
6 Öka hastigheten
7 Minska hastigheten
8 Batteristyrka
9 Laddningsuttag
10 Strömbrytare
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Viktigt! MediGunPRO kan inte användas under laddning.



4 5

VARNING!

OBSERVERA!
För att minska riskerna för elektriska stötar, brand och personskador måste denna produkt 
användas i enlighet med följande instruktioner:

WARNING NOTICE

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

• Lägg inte enheten i vatten. Förvaras åtskilt från vätskor eller värmekällor.
Håll ventilationshålen fria från damm och skräp.

• Ta inte bort skruvar eller försök att plocka isär enheten. Använd den inte om den är skadad.

• Använd inte enheten kontinuerligt i mer än en timme.
Låt enheten vila i 30 minuter innan du använder den igen.

• Koppla ur laddaren från enhetens batteri efter laddning eller före användning.

• Kontakta din läkare innan du använder denna produkt.

• Får endast användas av vuxna.
• Använd endast på torra, rena ytor på kroppen ovanpå kläderna genom att lätt trycka och

flytta enheten över kroppen i cirka 60 sekunder per region.

• Använd MediGunPro endast på kroppens mjuka delar och som inte medför smärta eller
obehag. Använd inte på huvudet eller på något hårt eller benigt område på kroppen.

• Använd endast de massagehuvuden som ger den bäst önskade effekten.
• Blåmärken kan uppstå oberoende av vilka inställningar eller tryck som appliceras. Kontrollera

behandlade områden ofta och stoppa omedelbart vid första tecken på smärta eller obehag.

Håll fingrar, hår eller annan del av kroppen borta från skaftet och baksidan av enheten eftersom

det finns risk att bli klämd.

•

Placera inga föremål i ventilationshålen på MediGunPro•

• Lägg inte enheten i vatten eller låt vatten komma in i ventilationshålen på MediGunPro.

• Tappa inte MediGun i golvet eller missbruka den på något sätt

• Ladda endast med den medföljande 24V DC MediGun-laddaren

• Undersök noggrant enheten och batteriet före varje användning. 

Manipulera inte eller förändra MediGun på något sätt

Lämna aldrig MediGun i drift eller under laddning utan tillsyn.

•

KONTRAINDIKATIONER
Använd inte MediGun eller någon vibrationsanordning utan att först fått godkänt från din läkare om 
något av följande gäller:

Graviditet, diabetes med komplikationer som neuropati eller näthinneskada, användning av Pace 
Makers, nyligen opererad, epilepsi eller migrän, diskbråck, kotförskjutning, kotskador, nyligen utbyten 
led, nyligen isatt P-Spiral, metallstift eller plattor eller allmänt känner oro över din fysiska hälsa.

GARANTI

Svaga, bräckliga individer och barn bör åtföljas av en vuxen vid användande av en 
vibrationsapparat. Dessa kontraindikationer betyder inte att du inte kan använda en vibrations- eller 
träningsapparat men vi råder att först kontrollera med en läkare. Det görs pågående forskning om 
effekterna av vibrationsträning för specifika medicinska tillstånd. Detta kommer sannolikt att 
resultera i att listan över kontraindikationer som nämns ovan kortas ner. Praktisk erfarenhet har visat 
att införande av vibrationsträning i en behandlingsplan är förordats i ett antal fall. Men bör utföras 
på råd av och tillsammans med en läkare, specialist eller fysioterapeut.

Vi gratulerar till ditt köp!
Med ditt köp av denna massageprodukt har du visat en medvetenhet om din hälsa

Sedan grundadet 2000 står namnet CASADA för högkvalitativa produkter på hälso- och 
fitnessmarknaden. Idag finns produkter från CASADA tillgängliga i 37 länder världen över. 
En konstant vidareutveckling,  omisskännlig design och en fokuserad inriktning på bättre 
livskvalitet är vad som kännetecknar CASADA-produkter. Lika mycket som dess oslagbara 
och tillförlitliga kvalitet.

För att du ska kunna njuta av fördelarna med din massageprodukt på lång sikt ber vi dig 
att läsa och följa bruksanvisningen noggrant.

Återförsäljaren hanterar den lagstadgade garantiperiod för den produkt som beskrivs i denna 
manual. Garantin gäller från inköpsdatumet. Inköpsdatumet ska styrkas med försäljningskvittot. 
Återförsäljaren ska kostnadsfritt reparera eller byta ut defekta produkter. Vanligt slitage täcks inte av 
garantin. För att nyttja garantirätten returnerar du den defekta produkten innan garantiperiodens 
slut. Garantin gäller inte om det anses att skadan på produkten uppkommit genom yttre påverkan, 
eller som ett resultat av reparation eller förändring som inte utförts av tillverkaren eller den 
auktoriserade återförsäljaren.

Garantin från säljaren är begränsad till reparation eller utbyte av produkten. Enligt denna garanti 
har tillverkaren eller säljaren inget ytterligare ansvar och ansvarar inte för skador orsakade av 
åsidosättning av bruksanvisningen och / eller felaktig användning av produkten. Om säljarens 
undersökning av produkten avslöjar att garantikravet relaterar till en defekt som inte täcks av 
garantin, eller att garantiperioden har löpt ut, ska kostnaderna för undersökning och reparation 
tillfalla kunden.

Juridiska anmärkningar: Innehållet i denna manual gör inga påståenden om helande eller läkande 
effekter. Diagnos och behandling av sjukdomar och andra fysiska åkommor kräver behandling av en 
läkare, icke-medicinska utövare eller terapeut. Alla uttalanden är strikt informativa och får inte 
användas som ett substitut för en professionell medicinsk behandling. Varje användare är 
förpliktigade att genom noggrann undersökning och, om så krävs, samråd med en specialist avgöra 
om produkten är rätt för deras specifika fall. Varje användning sker på användarens egna risk. Vi tar 
avstånd från alla läkande påståenden eller löften.
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