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Gebruiksaanwijzing

 ⚠ VOORZICHTIG
Indien er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn bij levering, mag 
het apparaat niet worden gebruikt.

Opladen
  OPGELET
Laad het apparaat voor het eerste gebruik tot zes uur op. Tijdens het 
opladen kan de batterij gescheiden zijn van of verbonden met het 
apparaat.

Steek de DC-aansluiting van de meegeleverde 24V-adapter in de daarvoor 
voorziene aansluiting van het apparaat aan en steek de AC-aansluiting in 
een stopcontact.

 + De LED-strip op de batterij toont de batterijstatus en geeft aan dat het 
opladen actief is.

 + Wanneer de batterij met het apparaat verbonden is, knipperen de LED-
lichten op het apparaat om aan te geven dat de batterij oplaadt.

 + Zodra de LED-lichten niet meer knipperen, is de batterij volledig 
opgeladen.

 + De batterij kan op elk ogenblik, ongeacht de batterijstatus, opnieuw 
worden opgeladen.

 + Afhankelijk van de gekozen instellingen bedraagt de werkduur van de 
batterij 2+ uur.

  OPGELET
Wij raden aan de batterij niet volledig te laten ontladen tot de rode 
LED-aanduiding.

De batterij plaatsen en verwijderen
1. Om de batterij te plaatsen, drukt u op de inkeping aan het bovenste 

uiteinde van de batterij en schuif u de batterij op haar plaats tot aan 
de vergrendeling.

De batterij klikt vast in de vergrendeling.

2. Om de batterij te verwijderen, drukt u met de duimen zachtjes op 
de batterijvergrendeling en trekt u de batterij/greep lichtjes naar 
beneden.

Het apparaat in-/uitschakelen
1. Plaats de batterij en zet de netschakelaar aan de onderkant van de 

batterij op ON.
2. Druk een maal op de aan-/uitknop van het apparaat, om het apparaat 

in te schakelen. Een tweede druk op de knop schakelt het apparaat uit.

 L OPMERKING
Druk op de knoppen +/- om de snelheid (1-5) te veranderen.

3. Om het apparaat volledig uit te schakelen, zet u de netschakelaar aan 
de onderkant van de batterij op OFF.

Een ander opzetstuk plaatsen
1. Om een opzetstuk te plaatsen, schakelt u het apparaat uit en drukt u 

het opzetstuk op het apparaat.
2. Om een opzetstuk te verwijderen, schakelt u het apparaat uit en trekt 

u het opzetstuk uit het apparaat.

Beschrijving
De Massage Gun is een draagbaar, herlaadbaar massageapparaat dat 
vibreert voor gebruik op de diepe spierfascia. Door de verschillende 
opzetstukken en de instelmogelijkheden kan het apparaat effectief 
spierpijn verminderen die wordt veroorzaakt door de ophoping van 
melkzuur na de training.

Technische gegevens
Nominale spanning: DC 24 V

Nominale frequentie: 20-58 Hz

Werkduur van de batterij:  24 V - 4 u

Lader:  25,2 V 0,6 A

Opzetstukken:  4 stuks

Amplitude:  10 mm

Overzicht van het apparaat

LED-strip: rood  De batterijlading is lager dan 20%.  
   Laad de batterij.

 groen De batterij is volledig opgeladen. Het  
   opladen kan worden beëindigd.

 knippert De batterij wordt opgeladen.

Fout “E1”: De batterijlading is lager dan 10%. Laad de batterij.
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Algemene veiligheidsinstructies
 + Het apparaat mag uitsluitend door volwassenen worden gebruikt.
 + Laat kinderen nooit zonder toezicht in de buurt van het apparaat.
 + Het apparaat mag alleen via de meegeleverde netkabel direct op 

een geaard stopcontact worden aangesloten. Verlengkabels moeten 
beantwoorden aan de VDE-richtlijnen. Wikkel de netkabel altijd 
volledig af.

 +  Het stopcontact moet beveiligd zijn met een zekering met een 
minimale veiligheidswaarde van “16 ampère”.

 +  Verander niets aan de netkabel, noch aan de netstekker.
 +  Houd de netkabel uit de buurt van water, hitte, olie en scherpe randen.

Verzorging, onderhoud en opslag

 ⚠WAARSCHUWING
De opslagplaats moet zodanig worden gekozen, dat misbruik door 
derden of kinderen kan worden uitgesloten.. 

1. Maak het toestel schoon met een droge zachte doek.
2. Voor opslag, verwijder de batterij en bewaar het toestel in de 

meegeleverde doos in een droge omgeving.

Garantie
Trainingsapparaten van Taurus® worden onderworpen aan strenge 
kwaliteitscontroles. Als een fitnessapparaat dat je bij ons gekocht hebt, 
niet perfect functioneert, betreuren wij dat en verzoeken wij je om onze 
klantendienst te contacteren. We staan telefonisch voor je klaar via de 
technische hotline.

Garantieperiodes 
Vanaf de levering van de fitnessapparatuur gelden onze in de 
webshop aangegeven garantietermijnen. Wilt u dus de voor u 
relevante garantietermijn weten, dan vindt u dit terug op de 

productpagina.

Raadpleeg de website van uw Taurus® apparaat voor de exacte 
garantievoorwaarden.

Opzetstukken

Balvorm

Het balvormige opzetstuk is speciaal ontwikkeld voor 
algemeen gebruik en voor het masseren van triggerpunten. 
Het is zeer goed geschikt voor de behandeling van grote 
spiergroepen.

Platte vorm

Het opzetstuk met de platte vorm kan voor grote 
lichaamszones worden gebruikt en is omwille van zijn grote 
oppervlak zeer goed geschikt voor beginners. Met het 
platte opzetstuk wordt een gelijkmatige druk gegenereerd 
op de behandelde zone.

U-vorm

Het U-vormige opzetstukk is geschikt voor de behandeling 
van lichaamszones, waar rond pezen en botten moet 
worden gemasseerd. Rond de halsspieren, rond de spieren 
links en rechts van de wervelkolom en rond de achillespees 
zijn mogelijke toepassingsgebieden voor het U-vormige 
opzetstuk. Denk eraan dat u niet direct op de botten mag 
masseren.

Vingervorm

Gebruik het vingervormige opzetstuk voor de doelgerichte 
massage van triggerpunten en fascia. Op alle plaatsen waar 
u anders met een vinger zou masseren. 

Contact

DE
Technik

 📞 +49 4621 4210-900

 📧 technik@sport-tiedje.de

Service

 📞 0800 20 20 277   

 (kostenlos)

 📧 info@sport-tiedje.de

 
UK
Technik

 📞 +44 141 876 3986

 📧 support@powerhousefitness.co.uk

Service

 📞 +44 141 876 3972

FR
Technik & Service

 📞 +33 (0) 172 770033

 +49 4621 4210-933

 📧 service-france@fitshop.fr

 

DK
Technik & Service

 📞 80 90 16 50

+49 4621 4210-945

 📧 info@fitshop.dk

 

INT
Technik & Service

 📞 +49 4621 4210-944

 📧 service-int@sport-tiedje.de

BE
Technik & Service

 📞 02 732 46 77

+49 4621 42 10-932

 📧 info@fitshop.be

 

NL
Technik & Service

 📞 +31 172 619961

 📧 info@fitshop.nl

 
 
AT
Technik & Service

 📞 0800 20 20 277   

 (kostenlos)

+49 4621 42 10-0

 📧 info@sport-tiedje.at

CH
Technik & Service

 📞 0800 202 027  

+49 4621 42 10-0

 📧 info@sport-tiedje.ch

PL
Technik & Service

 📞 22 307 43 21

+49 4621 42 10-948

 📧 info@fitshop.pl


