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INHOUD
Om het risico op functiefouten, elektrische schokken, letsel, brand, overlijden en materiaalschade te verminderen moeten 

alle instructies en waarschuwingen in de gebruikershandleiding van het Witt Super Hit™ Master-massagepistool vóór 

gebruik worden doorgelezen.

1. 1. In het geval van spierschade dient u contact op te nemen met uw arts voordat u het Witt Super Hit™ 
Master-massagepistool gebruikt. Minderjarigen mogen het Witt Super Hit™ Master-massagepistool 
uitsluitend onder toezicht van een volwassene gebruiken.

2. 2. Gebruik dit apparaat niet op vochtige of beschadigde huid. Het kan worden gebruikt op kleding. 
Voorzichtig aandrukken en ongeveer 60 seconden op elk gebied bewegen.

3. 3. Gebruik dit apparaat niet op de nek, knokkels en lichaamsdelen met weinig spieren. Uitsluitend gebruiken 
op de zachte weefsels van het lichaam zonder pijn of onbehagen te veroorzaken.

4. 4. Gebruik het apparaat niet bij blauwe plekken, pijn of onbehagen.

5. 5. Geen onderdelen in de ventilatie-openingen in het apparaat plaatsen.

6. 6. Dompel het apparaat niet onder in water en zorg ervoor dat er geen water door de ventilatie-openingen 
komt.

7. 7. Het apparaat mag niet in de buurt van vuur of bronnen van hitte komen.

8. 8. Verlies het apparaat niet en gebruik het niet met opzet verkeerd.

Belangrijke informatie

WAARSCHUWING:

Niet gebruiken
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9. Gebruik geen andere opladers om het Witt Super Hit™ Master-massagepistool op te laden. Het apparaat 
moet worden opgeladen met de meegeleverde oplader.

10. Het apparaat mag niet uit elkaar worden genomen.

11.  Houd vingers, haren en andere delen van het lichaam weg van de as en de achterkant van de 
massagekop. Dit kan letsel veroorzaken.

Raak dit onderdeel niet aan bij het starten van het 
Witt Super Hit™ Master-massagepistool zonder dat 

de massagekop is bevestigd.

Raak dit onderdeel niet aan bij het starten van het 
Witt Super Hit™ Master-massagepistool wanneer de 

massagekop is bevestigd.

Waarschuwingen en herinneringen

1. Houd het apparaat uit de buurt van vloeistoffen en bronnen van hitte. Houd de ventilatie-openingen vrij van 
stof en vuil.

2. Trek de oplader uit het apparaat wanneer het is opgeladen.

3.  Het Witt Super Hit™ Master-massagepistool kan tijdens het laden niet worden gebruikt.

4.  Gebruik dit apparaat volgens de instructies in deze handleiding.

5. Controleer nauwkeurig of het apparaat normaal kan worden gebruikt volgens de instructies in deze handleiding.

GEBRUIK IN DE VOLGENDE GEVALLEN HET APPARAAT NIET ZONDER TOESTEMMING VAN UW ARTS 
(deze instructie betekent niet dat u het apparaat niet kunt gebruiken, maar wij raden aan om eerst een arts te 
raadplegen):

zwangerschap, diabetes met complicaties zoals neuropathologie of netvliesschade, gebruik van een pacemaker, 
recente operatie, epilepsie of migraine, hernia, spondylitis, spierpijn in de rug of een stijve rug, recente 
chirurgische ingreep of spiraal, metalen stiften of platen of overige ernstige problemen in verband met uw 
gezondheid.

VRIJWARING VAN AANSPRAKELIJKHEID
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Massagekop 
 Intelligent
interface-display

AAN/UIT-KNOP

Zwart helder venster
Instelknop

Ergonomisch handvat

   Stille motortechniek zorgt voor een dynamische krachtba-
lans en daardoor een geluidsarme massage.

   De siliconemassagekoppen zorgen voor een comfortabele 
massage en verminderen de kans op schade aan de 
botten.

   Oplaadbare lithiumbatterij.

   Compact handvat met comfortabele greep.

   Draadloos en lichtgewicht.

  Zweet- en vochtwerend materiaal.

   De ingebouwde batterij en het ergonomische design 
zorgen voor een goede greep.

Witt Super Hit™ Master-massagepistool met 5 verschillende massagekoppen

Run & Jump

Achillespeesmas-
sagekop

Productnaam:  Witt Super Hit Master Voedingsadapter: DC, 29V=1A

Gewicht: ca. 0,9 kg Massagekoppen: 5 verschillende massagekoppen

Productmodel: WSHMASTER Vermogen: ca. 1000mA

Productmodel: 29V Instellingen: INTELLIGENT, HANDMATIG (staploze snelheidsbediening)

Afmetingen: 148,5 x 63 x 253,5 mm Timer: wordt na 15 m gebruik automatisch uitgeschakeld

Trigger point 

Knopenmassage-
kop

Multi part 

Ronde massage-
kop

Joint 

IHolle massage-
kop

Warm up 

Opwarmingsmas-
sagekop

Bevestiging van massagekoppen:

Controleer of het apparaat is uitgeschakeld. U bevestigt de gewenste massagekop door de massagekop iets naar 
binnen te drukken en tegelijkertijd te draaien. Verwijder de massagekop door er lichtjes aan te draaien terwijl u het voor-
zichtig uitneemt. Kies de massagekop voor de prettigste massage.

Specificaties
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Opladen

Bediening

1. Laad de batterij op voordat u het product in gebruik neemt. (Als het apparaat voldoende is opgeladen, is 
dit niet nodig.)

2. Steek de meegeleverde adapterstekker van Fittop in het stopcontact en sluit het andere uiteinde aan op 
de poort van de batterijlader onder op het handvat.

3. Batterij-indicator: batterijniveau < 25% (rood lampje knippert), batterijniveau < 50% (geel lampje 
knippert), batterijniveau < 75% (blauw lampje knippert), batterijniveau > 75% (groen lampje knippert), 
batterijniveau 100% (als het opladen is voltooid en de batterij volledig opgeladen is, brandt een groen 
lampje voortdurend).

4. 4. Schakel het Witt Super Hit™ Master-massagepistool niet tijdens het laden in.

Spraakbedieningsfunctie: Wanneer het apparaat is ingeschakeld, start de spraakbedieningsfunctie automatisch. 
Wanneer het apparaat is ingeschakeld, houdt u de aan/uit-knop     ingedrukt tot u twee geluidssignalen hoort om de 
spraakbedieningsfunctie uit te schakelen. Als de spraakbedieningsfunctie is uitgeschakeld, houdt u de aan/uit-knop     
ingedrukt om de functie opnieuw te starten tot een geluidssignaal aangeeft dat de functie is ingeschakeld. Wanneer het 

1. Druk kort op de aan/uit-knop     en vervolgens kort op de instelknop    om percussion/sterkte te starten..

2.  Als u over wilt gaan naar HANDMATIGE instelling,  i 3 sekunder. moet u de instelknop 3 seconden ingedrukt 
houdenVervolgens kunt u de snelheid handmatig aanpassen door de instelknop ingedrukt te houden.

3.  Het Witt Super Hit™ Master-massagepistool stopt na 15 minuten voortdurend gebruik en gaat over op stand-by. Als 
u het apparaat opnieuw wilt starten, drukt u op de instelknop  . 

batterijniveau in de spraakbedieningsfunctie lager is dan 25%, hoort u het bericht ”low battery, please charge 
in time”. (Let op: Wanneer de spraakbedieningsfunctie is uitgeschakeld, kan het apparaat nog steeds een laag 
batterijniveau aangeven.)

Schakelen tussen instellingen:

1) Modus INTELLIGENT: druk kort op de instelknop   om het apparaat te starten. Het product 
is standaard ingesteld op de modus INTELLIGENT. De nabijheidssensor, botherkenningssensor en 
massekopherkenningsfunctie werken in de modus INTELLIGENT.

Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, herkent het de massagekop automatisch en wordt automatisch een 
lagere snelheid ingesteld tot de massagekop dicht bij het lichaam komt.

Als de massagekop dicht bij het lichaam is, gaat de Witt Super Hit™ Master automatisch over op nominale 
snelheid, die aangepast is aan de gekozen massagekop. Als er geen massagekop geregistreerd is, wordt de Witt 
Super Hit™ Master binnen 5 seconden uitgeschakeld.

2) Modus HANDMATIG: Schakel het apparaat in met de aan/uit-knop en houd de instelknop  een paar 
seconden ingedrukt. Het apparaat gaat dan automatisch over op de modus HANDMATIG. De nabijheidssensor, 
botherkenningssensor en massekopherkenningsfunctie zijn uitgeschakeld.

In de modus HANDMATIG kunt u de snelheid handmatig bedienen. Als u de instelknop   ingedrukt houdt, 
verhoogt de Witt Super Hit™ Master de snelheid tot de knop wordt losgelaten of tot de hoogst mogelijke snelheid 
is ingesteld.

 Druk kort op de instelknop om het apparaat uit te schakelen.

NL
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Batterijniveau:

Batterijniveau 75~100% (4 streepjes en vermogenslampje groen)

Batterijniveau 50~75% (3 streepjes en vermogenslampje blauw)

Batterijniveau 25~50% (2 streepjes en vermogenslampje geel) 

Batterijniveau 5~25% (1 streepje en vermogenslampje rood)

Batterijniveau < 5% (symbool voor batterij leeg brandt en vermogenslampje knippert rood)

Onderhoud, schoonmaken, opslag en transport

1. Gebruik een vochtige doek om het apparaat schoon te maken en droog na met een zachte doek.

2.  Bewaar het apparaat in de meegeleverde bewaartas, ook op reis.

3.  Bewaar het apparaat op een droge, goed geventileerde plek.

4.  Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt, moet het na het schoonmaken worden bewaard in de originele 
verpakking en om de zes maanden worden opgeladen.

5.  Dit apparaat is geschikt voor gebruik in de auto, in de trein, op de boot en in het vliegtuig.

6.  Dit apparaat moet tijdens transport worden vastgezet om trillingen, botsingen, rollen en vallen te voorkomen.

De Witt Super Hit™ Master is intelligent en herkent 
spierweefsel.

Intelligente technologie 1

5 massagekoppen 

Intelligente massagekoppen
- percussion (sterkte)

Wanneer de verschillende massagekoppen op het apparaat 
worden bevestigd, identificeert en configureert het systeem 
automatisch de bijbehorende sterkte, intensiteit en 
amplitude.

Exacte configuratie van de sterkte voor verschillende 
spierzones is uiteraard niet nodig.

NL
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Intelligente technologie 2

Intelligente spraakbediening

Wanneer de verschillende massagekoppen gaat het systeem automatisch 
over op de bijbehorende sterkte en spraakbediening.

Als u bijvoorbeeld de ronde Multi Part-massagekop plaatst, gaat 
het systeem automatisch over op multi-zone-ontspanningsmodus 
en hoort u het bericht: “General mode suitable for all muscle 
fasciaparts.” (Algemene modus geschikt voor alle spiertypen 
en weefsels.)

U kunt de spraakbediening op elk moment in- of 
uitschakelen. Als het apparaat is ingeschakeld, 
houdt u de aan/uit-knop ingedrukt om de 
spraakbediening uit te schakelen, totdat twee 
piepsignalen aangeven dat spraakbediening is 
uitgeschakeld.

Wanneer de spraakbediening is 
uitgeschakeld, houdt u de aan/uit-knop 
ingedrukt om de functie opnieuw te 
starten, totdat twee piepsignalen 
aangeven dat spraakbediening is 
ingeschakeld.

In plaats van de gebruikelijke ‘stomme’ functie heeft de 
Witt Super Hit™ Master een praktische en onmiddellijke 
spraakbediening.

“General mode suitable  
for all muscle fascia parts.” 

In tegenstelling tot gebruikelijke apparaten heeft de 
Witt Super Hit™ Master een unieke, gebruiksvrien-
delijke interface met duidelijke iconen:

Intelligente technologie 3

Visuel intelligent interface

• Percussion/sterkte (INTELLIGENT, HANDMATIG)

• Massagekop-iconen (Multi part, joint massage, Run & 
Jump, Warm up, Trigger point)

• Massagezones (verschillende lichaamsdelen knipperen)• .
Aftelling (15 minuten / stand-by / digitale klok)

• Batterijniveau (batterijsymbool met 4 streepjes)

• Snelheid (groene en rode indicatoren in een cirkel)

De ontwerpers van Fittop hebben een gebruiksvriendelijke interface 
ontwikkeld die ervoor zorgt dat het Witt Super Hit™ Master-
massagepistool eenvoudig te gebruiken is.
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In plaats van de traditionele harde massage herkent de 
Witt Super Hit™ Master automatisch spieren en botten, 
waardoor ze beter beschermd blijven. 

Intelligente technologie 4

Intelligente herkenning van 
spieren en botten

Wanneer het apparaat een bot herkent, vermindert 
het systeem onmiddellijk de frequentie en het 
effect om de botten te beschermen tegen 
onbedoelde schade.

De massage is hierdoor prettiger en veiliger.

In tegenstelling tot traditionele massageapparaten 
bevat de Witt Super Hit™ Master stroombesparende 
technologie.

Intelligente technologie 5

Intelligente stroombesparing

Wanneer het massagepistool het lichaam niet aan-
raakt, gaat het automatisch over op stand-by.

Intelligente stroombesparing verlengt de levensduur 
van de batterij en het product.
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Uniek design met golfstructuren voor betere stimulering van 
bindweefsel. Geschikt voor verschillende spiergroepen.

De Witt Super Hit™ Master heeft 
vijf massagekoppen die ontworpen 
zijn om tegemoet te komen aan al 
uw behoeftes.

General mode suitable for all muscle fascia parts.

Maximum RPM: 3500

Audiobericht

Multi part-massagekop (algemeen)

Anders dan traditio-
nele apparaten

Warm-up mode for quick entering into motion state.

Maximum RPM: 3150

Audiobericht

Warm-upmassagekop

Door de spieren met beperkte bewegingen te activeren 
worden de spieren sneller gestimuleerd en opgewarmd.

Joint massage mode to relieve pain around knee, 
elbow joint and lumbar vertebrae after exercise.

Maximum RPM: 2275

Audiobericht

Joint-massagekop

Kenmerkend hol ontwerp voor zachte en beschermende 
massage van ledematen en ruggenwervel.

NL
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Uniek bionisch v-vormig design voor het masseren van de 
achillespees en de rug. Aanbevolen door sporters en masseurs.

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

Uniek design voor het masseren van de 
achillespees en de rug. Aanbevolen door 
sporters en masseurs.

Maximum RPM: 2975

Maximum RPM: 2625

Audiobericht

Audiobericht

Trigger point-massagekop

Achillespeesmassagekop

Kenmerkend spiraaldesign voor diepere massage van knopen, die 
een voor een worden weggenomen.

Garantie

De garantie geldt niet:

Er geldt 2 jaar reclamatierecht voor uw nieuwe product bij fabricage- en materiaalfouten, geldig vanaf de 
gedocumenteerde aankoopdatum. De garantie omvat materialen, werkuren en transport. Bij servicecontact dient 
u de naam en het serienummer van het product op te geven. Deze gegevens vindt u op het typeplaatje. Noteer 
eventueel de gegevens hier in de gebruiksaanwijzing, zodat u ze bij de hand hebt. Zo kan de servicemonteur de 
juiste vervangende onderdelen sneller vinden.

•  Bij fouten en schade die niet zijn veroorzaakt door fabricage- en materiaalfouten

•  Bij gebrekkig onderhoud, waaronder het schoonmaken van het product

• Bij brand en/of water- en vochtschade aan het product

• Bij reparaties die zijn uitgevoerd door onbevoegden

•  Bij transportschade, waarbij het product zonder de juiste verpakking is vervoerd

• Als er niet-originele vervangende onderdelen zijn gebruikt

• Als de gebruiksaanwijzing niet is opgevolgd

• Als de installatie anders dan de instructie is uitgevoerd

NL
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Transportschade

Bedrijfsmatige aankoop

SERVICE

Transportschade die wordt vastgesteld bij levering door de verkoper aan de klant, is een zaak tussen de klant 
en de verkoper. In gevallen waarin de klant zelf verantwoordelijk is voor het transport van het product, neemt de 
leverancier geen enkele verplichting op zich in verband met eventuele transportschade. Eventuele transportschade 
dient onmiddellijk en uiterlijk 24 na ontvangst van het product te worden gemeld. In andere gevallen wordt de eis 
afgewezen.

Er is sprake van bedrijfsmatige aankoop wanneer de gekochte apparaten niet in een privéhuishouden, maar in 
een bedrijfs- of vergelijkbare omgeving worden gebruikt (klinieken, fysiotherapeuten, masseurs enz.) of worden 
gebruikt om te worden uitgeleend of op een andere manier waar meerdere gebruikers bij betrokken zijn. In verband 
met bedrijfsmatige aankoop wordt geen garantie aangeboden, aangezien dit product is bedoeld voor algemeen 
huishoudelijk gebruikt.

Voor service en het aanvragen van vervangende onderdelen moet contact worden opgenomen met de winkel waar 
het product is gekocht.

Onder voorbehoud van zetfouten.

WAARSCHUWING: De Witt Super Hit™ Master en de Witt Super Hit™ Mini zijn niet ontworpen of bedoeld om 
te worden gebruikt als medische apparatuur of als vervanging daarvan. De producten zijn niet bedoeld voor 
het voorkomen, diagnosticeren of behandelen van ziektes of aandoeningen, ook niet bij gebruik volgens de 
aanwijzingen. De producten vormen geen medische apparatuur en zijn niet bedoeld voor het diagnosticeren van 
ziektes of overige aandoeningen, en evenmin voor het genezen, verzachten, behandelen of voorkomen van ziekte. 
Neem bij eventuele medische vragen altijd contact op met een arts. 

De massagepistolen Witt Super Hit™ Master en Witt Super Hit™ Mini zijn bedoeld voor het verminderen van 
lichamelijke stress en pijn door zacht weefsel in het lichaam te manipuleren. Neem bij medische vragen altijd 
onmiddellijk contact op met een arts.


