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Oluline informatsioon 

 Tähelepanu! 

Rikete, elektrilöögi, vigastuste, tulekahju, surma ja seadmete kahjustuste riski vähendamiseks lugege 

enne kasutamist läbi kõik juhised ja hoiatused Super Hit ™ massaažipüstoli kasutusjuhendist. 

Ettevaatust! 
1. Lihasevigastuse korral pidage enne Super Hit ™ massaažipüstoli kasutamist nõu oma arstiga. 

Alaealistel soovitatakse kasutada Super Hit ™ massaažipüstolit täiskasvanute järelvalve all. 

2. Ärge kasutage märjal ja mustal nahal. Seadet saab kasutada ka riiete peal. Hoidke õrnalt ja 

liigutage seadet ühel kohal umbes 60 sekundit. 

3. Ärge kasutage kaelal, luudel ja kehaosadel, kus pole väga lihast. Seadet võib kasutada ainult keha 

pehmetel kudedel, et vältida valu ja ebamugavusi. 

4. Ärge kasutage, kui kehal on verevalumid, valu ja ebamugavustunne. 

5. Ärge pange esemeid toote ventilatsiooniavadesse. 

6. Ärge kastke toodet vette ja hoidke vett toote ventilatsiooniavadest eemal. 

7. Ärge pange toodet tulle või kütteseadme lähedusse. 
8. Ärge kasutage Super Hit ™ massaažipüstoli laadimiseks muid laadijaid.  

 

 

 

9. Seadet tuleb laadida Fittop Company tarnitud laadijatega. 

10. Ärge võtke toodet osadest lahti.  

11. Ärge sulgege massaažiotsiku tagakülge sõrmede, juuste ega muude kehaosadega, kuna  

need võivad sinna kinni jääda 

 

 

 

 

 

 

Hoiatused ja meeldetuletused 
1. Hoidke seade eemal vedelikest või soojusallikatest, hoidke ventilatsiooniavad tolmuvabad. 

2. Kui seade on laetud, siis eemaldage laadija. 

3. Super Hit ™ massaažipüstolit ei saa kasutada laadimise ajal. 

4. Palun kasutage seda seadet vastavalt juhistele. 

5. Enne igat kasutuskorda kontrollige, kas toode töötab vastavalt juhendile. 

Ärge puudutage seda osa, kui käivitate 

Super Hit ™ massaažipüstoli ilma 

massaažiotsikuta. 

Ärge puudutage seda osa, kui käivitate 

Super Hit ™ massaažipüstoli 

massaažiotsikuga. 
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Vastunäidustused: 

Super Hit ™ massaažipüstolit ei tohi kasutada järgmistel juhtudel ilma arsti eelneva nõusolekuta: 

- Rasedus 

- Diabeetilised tüsistused (nt neuropaatia, võrkkesta kahjustused) 

- Südamestimulaator 

- Hiljutised operatsioonid 

- Epilepsia 

- Migreen 

- Ketta herniatsioon 

- Selgroolülide irdumine või seljaaju liigeste jäikus 

- Hiljutised liigese asendusoperatsioonid  

- Spiraal, metallist nõel või terasplaat 

- Muud tervisega seotud probleemid 

PS! Need vastunäidustused ei tähenda, et Te ei saaks toodet kasutada. Enne kasutamist soovitame nõu 

pidada arstiga.  

 

Massaažiotsik 

 
Läbipaistev  LED 

valgus 

 

 

 

 

 

 

 
 

Režiimi nupp 
 
Ergonoomiline 

käepide 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Manual 

 

   

Intelligentne 

ekraan 

ON/OFF 

nupp 

- Vaikne 

- Silikoonist massaažiotsikud pakuvad 

mõnusat massaaži ja ei kahjusta luid. 

- Kvaliteetne liitiumioonaku. 

- Mugav ja ergonoomiline käepide 

- Juhtmevaba, kerge ja kaasaskantav 

- Higi- ja niiskuskindel disain 
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Super Hit ™ massaažipüstol on varustatud 5 vahetatava massaažiotsikuga. Laadimine 

1. Laadige akut enne esimest kasutamist (Kui toode on alles laetud, siis pole see vajalik) 

2. Ühendage kaasasolev adapteri üks ots toiteallikaga nin teine käepidame all oleva laadimispesaga.        

3. Laadimisprotsessi aku indikaator: akutase <25% (punane tuluke vilgub), akutase <50% (kollane tuluke  

vilgub), akutase <75% (sinine tuluke vilgub), akutase >75% (roheline tuluke vilgub), akutase 100% 

(laadimine lõpetatud ja aku täis, siis roheline tuli jääb põlema) 

4. Ärge käivitage püstolit laadimise ajal

 

 
 

Põhiandmed: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seadme nimi: Intelligentne massaažipüstol Adapteri spetsifikatsioonid: DC, 29V – 1A 

Seadme mudel: FSM931 Nimivool: umbes 1000mA 

Mõõdud: 148.5x63x253.5 mm 
Tööaeg: Automaatne väljalülitus 15 minuti 

pärast 

Kaal: umbes 0.9 kg Massaažiotsikud: 5 erinevat 

Pinge: 29V Režiimid: intelligente ja manuaalne  

Achilleuse kõõluse 

massaažiotsik 
Närvipunkti  

massaažiotsik 
Ümmargune 

massaažiotsik 

Massaažiotsik 

liigeste massaažiks 

Massaažiotsik 

soojenduseks 

Massaažiotsikute vahetamine: 

Valige massaažiotsik vastavalt soovitud massaažile. Massaažiotsiku eemaldamiseks tõmmake 

ja keerake otsikut. Otsiku kinnitamiseks lükake ja keerake otsikut. Kindlasti tuleb otsikut 

keerata, mitte lihtsalt tõmmata või lükata.  

 
Juhend 
- Vajutage ON/OFF nuppu, massaažirežiimi käivitamiseks vajutage „mode“ nuppu 

- Kui soovite intelligentset režiimi vahetada manuaalse peale , hoidke 3 sekundit „mode“ nupul. Siis 

on võimalik manuaalselt režiimi kiirust reguleeriga (hoides „mode“ nuppu all) 

- Süsteem lülitub peale 15min kasutamist tagasi intelligentse režiimi peale ja massaažipüstol lülitub 

automaatselt välja. Kui seade töötab, siis hääljuhised töötavad vaikimisi. Kui seade töötab, siis pikk 

vajutus ON/OFF nupul sulgeb hääljuhised peale paari piiksu. Samamoodi saab selle uuesti sisse 

lülitada. Kui aku on alla 25%, siis mingi aja järel kostub “low battery, please charge in time” (“Madal 

akutase, palun laadige seadet lähiajal”) (Antud hääljuhis töötab isegi, siis kui hääl on välja lülitatud) 
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Režiimi vahetamine: 

1. Intelligente režiim: lühike vajutus “mode” nupul, et seade käivitada, seade töötab automaatselt intelligentsel 

režiimil. Lähedusandur, luude tuvastamise andur ja massaažiotsiku tuvastamise funktsioon töötavad 

intelligentses režiimis. Peale käivitamist tuvastab seade automaatselt massaažiotsiku ja valib aeglase kiiruse. 

Massaažipüstol püsib madalal kiirusel kuni massaažiotsik on objekti lähedal, seejärel valib püstol kasutusel oleva 

otsiku jaoks mõeldud kiiruse. Kui massaažiotsikut ei tuvastata, siis lülitub seade 5 sekundi jooksul välja. 

2. Manuaalne režiim: Pikk vajutus “mode” nupul peale seadme sisse lülitamist käivitab manuaalse režiimi. 

Lähedusandur, luude tuvastamise andur ja massaažiotsiku tuvastamise andur on välja lülitatud. Saate kiirust 

muuta manuaalselt. Hoides “mode” nuppu all kiireneb seade kuni nuppu all hoida või kuni on saavutatud 

maksimaalne kiirus. Välja lülitamiseks vajutage uuesti korra “mode” nupule. 

 

Akutaseme indikaator: 
Akutase 75% - 100% (neli rida põleb, indikaator roheline) 

Akutase 50% - 75%  (3 rida põleb, indikaator sinine) 

Akutase 25% - 50% (2 rida põleb, indikaator kollane) 

Akutase 5% - 25% (1 rida põleb, indikaator punane) 

Akutase <5% (näitab tühja aku sümbolit, indikaatoril vilgub punane tuli) 

 

Hooldamine, puhastamine, hoiustamine, transport 
1. Puhastage seade kergelt niiske rätikuga ja kuivatage pehme lapiga 

2. Kui seadet ei kasutata või transpordite seadet, siis hoidke seda karbis 

3. Säilitage kuivas, hästi ventileeritud kohas ja vähemalt 250mm kõrgusel maapinnast.  

4. Kui seadet pole kaua aega kasutatud, siis laadige toodet vähemalt iga 6 kuu tagant 

5. Toodet võib transportida nii auto, rongi, laeva kui ka lennukiga. 

6. Toode peab olema transpordi ajaks kinnitatud, et vältida vibratsiooni, kokkupõrkeid, veeremist ja  

kukkumist ning asetada see vihmakindlasse kohta. 

 

 

 

 

 
 

 

 

.
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5 uudset tehnoloogiat 
 

 

Massaažiotsikute vahetamine 
Võrreldes teiste massaažipüstolitega on Super Hit ™ 

massaažipüstol on nutikam ja seetõttu lihasvalude 

leevendamiseks ideaalne 

. 

Erinevate massaažiotsikute sisestaminel tuvastab 

seade selle ja süsteem valib sellele vastava režiimi, 

kiiruse ja amplituudi.  

 

 

 

Hääljuhised 

Traditsioonilise vaikse režiimi asemel, pakub Super   Hit 

™ massaažipüstol mugavaid ja kiireid hääljuhiseid. 

Erinevaid massaažiotsikuid sisestades, lülitub režiim 

automaatselt vastavale löökrežiimile ja hääljuhistele. 

Näiteks ümmarguse massaažiotsiku sisestamisel lülitub 

spsteem autommatselt mitme tsooni lõõgastusrežiimile ja 

kuulda on järgmine hääljuhis: “ General mode suitable 

for  all muscle fascia parts.”  

 

Hääljuhised saate sisse ja välja lülitada, siis  

kui soovite. Kui seade on sisse lülitatud, hoidke 

toitenuppu kolm sekundit all.  

Sisse lülitamisel kuulete ühte piiksu,  

välja lülitamisel kahte. 

 

 
 

 

“ General mode suitable for 

all muscle fascia parts.” 

 

 

 

 

M

a

n

1. Intelligente tehnoloogia 
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Manual 

 

  

 

Visuaalne juhtimisliides 
Erineb tavapärastest massaažipüstolitest, sest on lisatud 

ainulaadne kasutajasõbralik juhtimisliides, millel on kõik 

ikoonid selgelt nähtavad. 

- Massaažirežiimid (intelligente, manuaalne) 

- Massaažiotsikute ikoonid  

- Massaažipiirkonnad (eri kehaosad) 

- Taimer (15 minutit) 

- Akutase 

- Kiirusenäidik (rohelised ja punased kriipsud ringis) 

 

Fittop’i insenerid töötasid välja kasutajasõbraliku liidese, 

mis aitab palju ja võimaldab algajatel hõlpsasti mõista, 

kuidas Super Hit ™ massaažipüstol töötab. 

 

 

 

Eristab luid ja lihaseid 
Traditsiooniliste ebaturvaliste ja tugevate 

massaažipüstolite asemel tunnetab Super Hit ™ parema 

kaitse saavutamiseks ära lihased ja luud. 

Kui süsteem tunnetab luud, siis vähendab see koheselt 

kiirust ja võimsust, et maksimeerida luu kaitset juhuslike 

vigastuste eest.  

 

See funktsioon võimaldab nautida massaaži 

täiesti turvaliselt.        

 

  

3. Intelligente tehnoloogia . Intelligente tehnoloogia 
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Energiasäästlik tühikäigul töötav süsteem. 
Erinevalt tavapäraest mittesäästvastest massaažipüstolitest on 

Super Hit ™ massaažipüstolil energiasäästmiseks intelligentne 

tühikäigul töötav tehnoloogia.  

 

Kui massaažipüstol on kehast eemal,  

siis lülitub see automaatselt tühikäigule. 

Nutikas energiasääst pole mitte ainult aku säästmise,  

vaid ka toote pikema eluea tagamiseks. 

Ümmargune massaažiotsik 

Maksimum RPM: 3500rpm 

Unikaalne lainelise struktuuriga disain paremaks fastsia 

stimulatsiooni saavutamiseks. Sobib erinevatele lihasrühmadele. 

“General mode suitable for all muscle fascia parts.” 

 

 

5. Intelligente tehnoloogia 

 
Super Hit ™ on iga 

massaažiotsiku 
disaininud just nii,  et 
need vastavad Teie 

vajadustele 
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Häälülekanne 

 

Massaažiotsik soojenduseks 

Maksimum RPM: 3150rpm 

Jäljendab kätega masseerimist 

Lihaste kiireks soojendamiseks 

“Warm-up mode for quick entering into motion state.” 

Närvipunktide massaažiotsik 
Maksimum RPM:2975rpm 

Iseloomulik spiraalse tekstuuriga kujundus sügavamateks löökideks valupunktides. 

“Dedicated Trigger points release mode for whole body trigger 
points relieving.” 

 

 
Massaažiotsik liigestele 
Maksimum RPM:2275rpm 

Iseloomulik sissepoole nõgus disain, mis tagab massaaži ajal 

parema liigeste ja sabaluu kaitse. 
“Joint massage mode to relieve pain around 
knee, elbow joint and lumbar vertebrae after 
exercise.” 

Achilleuse kõõluse massaažiotsik 
Maksimum RPM:2625rpm 

Spetsiaalne bioonline v-kujuline disain sobib ideaalsetl Achielluse kõõluse 

tagakaela ja seljaosa masseerimiseks.  

 
“Achilles tendon and ankle joint relaxation mode for relaxation 

before and after intense jumping and running exercise.” 

 

  

 

Hääljuhis 

Hääljuhis 

Hääljuhis 
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