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Product Overview

Replace the massage head

Massage head 

(Replaceable)

Gear light

Red breathing light

Power button

Install

The installation is complete

Install



Product Use

ON/OFF

Strength adjustment

1. Press and hold the power button for three seconds to power ON/OFF.

2. In the power-on state, short press the button once to increase the gear.

3. After the product is turned on, every 10 minutes of operation, It will stop automatically, 

if you want to continue using it, please just press the switch.

1. The initial gear when power on is the first gear. Click the power button once to increase 

by one step.

2. The maximum gear is the sixth gear. When the sixth gear is clicked, the power button 

will change to the first gear.

Note: The initial gear when power on is the first gear. Click the power button once to 

increase by one step.

The maximum gear is the sixth gear. When the sixth gear is clicked, the power button will 

change to the first gear.

Power button

Gear light



Gear light, red breathing light

• The gear light indicates the gear size of the fascia gun.

• When one light is on, it is the first gear, when two lights 

are on, it is the second gear.

• When three lights are on, it is the third gear, when four 

lights are on, it is the fourth gear. And so on.

• When charging, the red breathing light turns red,

• Do not use and switch the machine while charging!

• Fully charged, the red breathing light turns green,

• Can be unplugged to start using.

1. It cannot be turned on during charging, and the USB charging cable must be unplugged after 

charging.

2. It takes about 3 hours to fully charge. After full charge, the first gear test can be used for about 4 

hours (laboratory data, there is a certain error in actual use). The specific use time will decrease 

depending on the gear used and the pressing force.

3. Plug one end of the USB cable into the bottom of the host, and the other end can be connected to 

the USB port of a charger, power bank or desktop computer for charging. Please note that if you use 

a USB power supply for charging, please do not use a power adapter with an output specification 

exceeding DC 5V.Otherwise, the host will be damaged.

*In order to ensure the safety of use, the massage gun cannot be used when charging.

Gear light

Red

breathing light

Type-C USB

USB (bring your own)
Note: The output is 5V-2A or 5V-1A

mobile phone charging head

Instructions for charging



Indications

Taboo

List

• Pain and cramps from muscle contusions, sprains, strains

• Loose and thickened of connective tissue and fascia

• Reduces the accumulation of lactic acid in the muscles

• Increase joint mobility

• - Remove muscle fatigue

• Aneurysm, bleeding, use of blood thinners.

• Heart disease, have a pacemaker or defibrillator.

• Pregnancy, cancer.

• Within 90 days of internal fixation, the device cannot be used within  3 inches of 

internal fixation.

• Sensitive areas head, face, cervical spine, spine vertebrae.

• Positions with less muscle coverage, such as shinbone, dorsum of  the foot, dorsum of 

the hand, etc., Where muscle coverage is less  close to bones.

host  x1

manual        x1

Type-C 
Charging Cable x1

cylindrical head

flat head

bullet head

U-shaped head

Model: BLD-307 Input parameters:     5V—1A

Rated voltage: 7.4V maximum speed:      3300r/min

Rated current: 1A Battery capacity:       1800mAh

Executive standard:  GB4706.1-2005

       GB4706.10-2008

Product Parameters



Thank You

Company Information

Thank you for your purchase and your trust in us. We select our 

products with the greatest care. If you have any questions about our 

product, please send us an email to bol@xclusive-lifestyle.nl

Product by Xclusive-lifestyle
KvK 84153121

bol@xclusive-lifestyle

 Keep out of reach of small children.
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Product overzicht

Vervangen van de massage kop

massage kop

verwisselbaar

intensiteit standen

“aan” indicatie led

aan/uit knop

demonteer 

massage kop

plaats nieuwe 

massage kop

vervanging compleet



Gebruik van de mini gun

AAN/UIT

Aanpassing van de massage intensiteit

1. Houd de aan/uit-knop drie seconden ingedrukt om in te schakelen AAN/UIT.

2. Druk bij ingeschakelde toestand eenmaal kort op de knop om de massagesnelheid te 

verhogen.

3. Nadat het product is ingeschakeld schakelt het elke 10 minuten vanzelf uit. Als u het 

wilt blijven gebruiken, druk dan eenmaal op de aan/uit knop.

1. Bij het inschakelen van de massage gun start deze in de laagste massage snelheid.  

Druk eenmaal op de aan/uit-knop om één stap te verhogen.

2. De maximale massage intensiteit is de zesde stand. Om terug te keren naar de laagste 

stand druk je eenmaal op de aan/uit knop. 

Opmerking: Ter bescherming van botten en spiergroepen, vermijd langdurige gebruik 

op dezelfde plek.

Om veiligheidsredenen is dit apparaat voorzien van een automatische veiligheidsstop om 

de 10 minuten.

aan/uit knop

intensiteit 
standen



Intensiteit LED, aan/uit LED

• De intensiteit indicator LED geeft de trillingssnelheid van 

de massage gun aan.

• Wanneer één lampje brandt, is het de eerste versnelling, 

wanneer twee lampjes branden, is het de tweede 

versnelling enz.

• Tijdens het opladen brand de “aan” indicatie LED rood,

• Gebruik en schakel de machine niet in tijdens het opladen!

• Volledig opgeladen (na ca. 2 tot 3 uur), wordt het rode lampje 

groen,

• Nu kan het apparaat worden losgekoppeld om te gaan 

gebruiken.

1. Het apparaat kan niet worden ingeschakeld tijdens het opladen.

2. Het duurt ongeveer 3 uur om volledig op te laden.

3. Gebruiksduur ca. 4 uur afhankelijk van gebruik en drukkracht enz.

4. Opladen kan middels een (max.) 5-V USB stekker of via laptop, pc of powerbank. Let erop 

dat er GEEN stekkers gebruikt worden die een hoger voltage gebruiken dan 5V. Een te hoog 

voltage zal het massage apparaat beschadigen.

*Om veiligheidsredenen kan het massage apparaat niet worden gebruikt tijdens opladen.

intensiteit standen

“aan” indicatie 

led

Type-C USB

USB (niet meegeleverd)
Opmerking: output USB oplaadstekker: 

5V-2A of 5V-1A

Oplaad instructies



Indicaties

Niet gebruiken bij

Inhoud

• Pijn en krampen door kneuzingen, verstuikingen en verrekkingen van spieren

• Los en verdikt bindweefsel en fascia

• Vermindert de ophoping van melkzuur in de spieren

• Vergroot de mobiliteit van de gewrichten

• Verwijdert spiervermoeidheid

• Aneurysma, bloedingen, gebruik van bloedverdunners.

• Hartziekte, hebben een pacemaker of defibrillator.

• Zwangerschap, kanker.

• Binnen 90 dagen na interne fixatie mag het apparaat niet worden gebruikt binnen 

10cm van de interne fixatie.

• Niet gebruiken bij gevoelige gebieden hoofd, gezicht, halswervelkolom, ruggenwervels.

• Posities met minder spierdekking, zoals scheenbeen, dorsum van de voet, dorsaal van 

de hand, enz. Waar de spierdekking minder is dicht bij de botten.

massage gun          x1

handleiding        x1

Type-C 
oplaadkabel x1

Cylindriche 
massage kop

plat massagekop

kogelvormige  
massagekop

U-vorm massagekop

Model: XLS-BD-307 Input parameters:     5V—1A

Geschatte spanning:   7.4V Maximum snelheid:   3300r/min

Geschatte stroom:       1A Batterijcapaciteit:       1800mAh

Executive standard:  GB4706.1-2005

       GB4706.10-2008

Product Parameters



Bedankt voor uw aankoop

Bedankt voor uw aankoop en het vertrouwen in ons. Met de grootste 

zorg selecteren wij onze producten. Indien u vragen heeft over ons 

product stuurt u ons dan een email naar bol@xclusive-lifestyle.nl

Buiten het bereik van kleine 

kinderen bewaren.

Bedrijfsinformatie

een product van Xclusive-lifestyle
KvK 84153121

bol@xclusive-lifestyle.nl


