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We streven ernaar om de Matchu Sports EVOLVEONE™ MAS-
SAGE GUN zo veilig mogelijk te maken. Desalniettemin is dit een 
geavanceerd mechanisch hulpmiddel met elektrische compo-
nenten. Als de Matchu Sports EVOLVEONE™ MASSAGE GUN en 
de accessoires niet correct worden gebruikt of onderhouden, 
bestaat er een risico op brand, elektrische schokken of letsel. 
Bij gebruik van de Matchu Sports EVOLVEONE™ MASSAGE GUN 
moeten altijd basisvoorzorgsmaatregelen worden genomen, 
waaronder:

1. GEBRUIK ALLEEN ZOALS BESCHREVEN IN DE GEBRUIK-
SAANWIJZING. Gebruik alleen zoals beschreven in deze Matchu 
Sports Instructiehandleiding. Gebruik alleen door Matchu Sports 
aanbevolen accessoires en vervangende onderdelen. Voer geen 
ander onderhoud uit dan datgene dat wordt vermeld in deze 
Matchu Sports Instructiehandleiding of geadviseerd door Matchu 
Sports.

2. NIET VOOR KINDEREN. De Matchu Sports EVOLVEONE™ 
MASSAGE GUN en oplader zijn niet bedoeld voor gebruik door 
jonge kinderen of personen met verminderde lichamelijke, zin-
tuiglijke of redenerende capaciteiten, of gebrek aan ervaring en 
kennis, tenzij ze onder toezicht of instructie zijn gegeven door 
een verantwoordelijke persoon met betrekking tot het gebruik 
van de Matchu Sports EVOLVEONE™ MASSAGE GUN om ervoor 
te zorgen dat ze de Matchu Sports EVOLVEONE™ MASSAGE 
GUN veilig kunnen opladen en gebruiken. Laat de Matchu Sports 
EVOLVEONE™ MASSAGE GUN niet als speelgoed gebruiken. Nau-
wkeurig toezicht is noodzakelijk bij gebruik door of in de buurt 
van kinderen. Kinderen moeten onder toezicht staan   om ervoor 
te zorgen dat ze niet met de Matchu Sports EVOLVEONE™ MAS-
SAGE GUN of oplader spelen.
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR GEBRUIK VAN 
DE MATCHU SPORTS EVOLVEONE™ MASSAGE GUN OF HET OP-
LADEN VAN DE LITHIUM-ION BATTERIJ, LEES ALLE INSTRUC-
TIES EN VOORZICHTIGHEIDSVOORSCHRIFTEN IN DE HAN-
DLEIDING EN OP DE EVOLVEONE™ MASSAGE GUN . NIEUWE 
BATTERIJEN MOETEN VOOR HET EERSTE GEBRUIK WORDEN 
OPGELADEN.

WAARSCHUWINGEN
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3. VERWIJDER DE BATTERIJ NIET UIT DE MATCHU SPORTS 
EVOLVEONE™ MASSAGE GUN .

4. LAAD MATCHU SPORT LITHIUM-ION BATTERIJEN ALLEEN 
IN MATCHU SPORTLADERS OP OM HET RISICO OP LETSEL TE 
VERMINDEREN. Andere soorten laders kunnen persoonlijk letsel 
of schade veroorzaken. Sluit de batterij niet aan op een voed-
ingsstekker of sigarettenaansteker in de auto. Dit kan permanen-
te beschadiging aan de batterij veroorzaken.

5. OPLAADLOCATIES. De Matchu Sports EVOLVEONE™ MAS-
SAGE GUN moet binnenshuis worden opgeladen op een goed 
geventileerde, droge plaats. Laad de Matchu Sports EVOLVE-
ONE™ MASSAGE GUN niet buitenshuis op, in een badkamer of 
binnen een afstand van 3 meter van een badkuip of zwembad. 
Gebruik de Matchu Sports EVOLVEONE™ MASSAGE GUN of 
lader niet op natte oppervlakken en stel de lader niet bloot aan 
vocht, regen of sneeuw. Gebruik de batterij of oplader niet in een 
explosieve omgeving (gasvormige dampen, stof of ontvlambare 
materialen), omdat er vonken kunnen ontstaan   die brand kunnen 
veroorzaken.

6. LADER LOSKOPPELEN. Trek aan de stekker in plaats van aan 
het snoer om het risico op schade aan de stekker en het snoer te 
verminderen. Draag de lader nooit aan het snoer. Bescherm het 
snoer tegen hitte, olie en scherpe randen. Niet gebruiken of op-
laden met een beschadigd snoer. Trek het oplaadsnoer niet uit de 
oplader en rek het snoer niet uit. Houd het snoer uit de buurt van 
verwarmde oppervlakken. Raak de lader, inclusief de laderaanslu-
itingen of Matchu Sports EVOLVEONE™ MASSAGE GUN niet met 
natte handen aan tijdens het opladen.

EN | NL | DE

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
7. VERWIJDER DE LADER UIT HET STOPCONTACT wanneer deze 
niet in gebruik is en verwijder de EVOLVEONE™ MASSAGE GUN 
uit de oplader. Trek de lader uit het stopcontact als u het geduren-
de langere tijd niet gebruikt. Zorg ervoor dat het laadsnoer zo is 
geplaatst dat er niet op kan worden gestapt, erover kan worden 
gestruikeld of dat het op andere wijze kan worden beschadigd of 
uitgerekt. Laat een beschadigde lader onmiddellijk vervangen.

8. LAAD NIET LANGER OP DAN NODIG. Laat de batterij niet 
langer dan een uur in de lader nadat de batterij volledig is opge-
laden. Overladen van de batterij kan de levensduur verminderen 
of de batterij beschadigen.

9. BLOKKEER DE MOTORLUCHTGATEN NIET. Plaats geen ob-
stakels in de ventilatieopeningen. Niet gebruiken met geblok-
keerde ventilatieopeningen; houd vrij van stof, pluisjes, haar en al-
les dat de luchtstroom kan verminderen. Houd haar, losse kleding 
en vingers uit de ventilatieopeningen en bewegende delen.

10. BRAND OF DE OPWARMING VAN DE EVOLVEONE™ MAS-
SAGE GUN. De batterij kan exploderen en persoonlijk letsel of 
schade veroorzaken. Giftige dampen en materialen ontstaan   
wanneer de batterij wordt verbrand of verwarmd.

11. DE EVOLVEONE™ MASSAGE GUN NIET PLETTEN, LATEN 
VALLEN OF BESCHADIGEN. Gebruik geen EVOLVEONE™ MAS-
SAGE GUN of oplader die een harde klap heeft gekregen, is geval-
len, overreden of op enigerlei wijze is beschadigd.
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12. BATTERIJ CHEMICALIËN VEROORZAKEN ERNSTIGE 
BRANDWONDEN. Nooit contact met huid, ogen of mond toesta-
an. Als een beschadigde batterij chemicaliën lekt, gebruik dan 
rubberen of neopreenhandschoenen om deze weg te gooien. Als 
de huid wordt blootgesteld aan batterijvloeistoffen, wassen met 
zeep en water en afspoelen met azijn. Als de ogen worden bloot-
gesteld aan chemicaliën in de batterij, onmiddellijk spoelen met 
[EXIV�KIHYVIRHI����QMRYXIR�IR�QIHMWGLI�LYPT�MRVSITIR��:IVSR-
treinigde kleding verwijderen en afvoeren.

13. BEWAAR UW EVOLVEONE™ MASSAGE GUN EN LADER op 
IIR�OSIPI��HVSKI�TPEEXW� Bewaar EVOLVEONE™ MASSAGE GUN 
niet op plaatsen waar de temperatuur 40 ° C (104 ° F) kan over-
schrijden, zoals in direct zonlicht, in een voertuig of een metalen 
gebouw in de zomer.

14. WEGGOOIEN VAN MATCHU SPORTS EVOLVEONE™ MAS-
SAGE GUN. Matchu Sports Lithium-Ion-batterijen zijn milieuvrien-
delijker dan sommige andere soorten batterijen (bijvoorbeeld 
nikkel-cadmium). Gooi uw batterij altijd weg volgens de landeli-
jke, landelijke en lokale voorschriften. Neem contact op met een 
recyclingbedrijf in uw regio voor recyclinglocaties. 

15. NIET DEMONTEREN. Demontage of onjuiste montage kan 
het risico op elektrische schokken, brand of blootstelling aan 
batterijchemicaliën tot gevolg hebben. De garantie vervalt als 
de Matchu Sports EVOLVEONE™ MASSAGE GUN of lader is 
gedemonteerd of onderdelen zijn verwijderd. Neem contact op 
met Matchu Sports als de EVOLVEONE™ MASSAGE GUN of on-
derdelen beschadigd zijn.
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16. SERVICE. Als de Matchu Sports EVOLVEONE™ MASSAGE 
GUN , de batterij of de lader niet goed werkt, een scherpe klap 
heeft gekregen, is gevallen, beschadigd, buiten heeft gelegen 
of in water is gevallen, gebruik hem dan niet en contacteer Mat-
chu Sports door een e-mail te sturen naar info@matchusports.
com voor reparatie, onderhoud of vervanging. Probeer de Mat-
chu Sports EVOLVEONE™ MASSAGE GUN niet te repareren of te 
demonteren aangezien dit een elektrische schok of brand kan 
veroorzaken.
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BEPERKTE GARANTIE - WERELDWIJD De Matchu Sports EVOL-
:)32)Ʀ�1%77%+)�+92�IR�PEHIV�LIFFIR�IIR�FITIVOXI�KEVERXMI�
van één jaar. Om de EVOLVEONE™ MASSAGE GUN , of een on-
derdeel dat onder de garantie valt, te laten repareren of vervan-
gen, moet het met pakketpost en verzekerd worden geretourn-
eerd aan Matchu Sports. Deze garantie is niet van toepassing 
op schade die Matchu Sports vaststelt als gevolg van reparaties 
die zijn uitgevoerd of geprobeerd door iemand anders dan door 
Matchu Sports geautoriseerd personeel, misbruik, wijzigingen, 
misbruik, normale slijtage, gebrek aan onderhoud of ongevallen. 
Stuur een e-mail naar info@matchuSports.com voor problemen 
met de garantie.

BEWAAR ALLES

INSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE • Probeer nooit 
de EVOLVEONE™ MASSAGE GUN te demonteren. • Bewaar een 
EVOLVEONE™ MASSAGE GUN nooit in direct zonlicht of bij tem-
peraturen boven 104 ° F. (40 ° C) • Stel de EVOLVEONE™ MAS-
SAGE GUN of lader nooit bloot aan water. • De batterij en lader 
werken het beste bij normale kamertemperatuur. Laad niet op 
in direct zonlicht of koude temperaturen. Het temperatuurbereik 
ZSSV�LIX�STPEHIR�MW����q�*����q�'�IR�����q�*�����q�'�ƍ�:IV[MNHIV�
lader altijd nadat het lampje groen brandt.
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