
BRUGERMANUAL 

Nordic Shiatsu massagepude 

 

 
 

 

 

Vigtigt 

For at reducere risikoen for fejl, elektrisk stød, personskade eller brand skal du omhyggeligt læse 
alle instruktioner og advarsler i denne vejledning omhyggeligt, før du bruger dette produkt. 

 

Sundhedsmeddelelse 

Brug ikke dette produkt i nogen af følgende situationer uden din læges samtykke.  

Hvis du er gravid.  

Hvis du bruger pacemaker, er blevet opereret for nylig, lider af epilepsi, migræne eller på anden 
måde har en diagnose, der kan være relateret til dit helbred. 

Spørg altid din læge eller anden sundhedsperson, hvis du er i tvivl. 

 

Advarsel 

Brug ikke dette produkt på knogler, men kun på muskler og blødt væv  

2. Brug ikke dette produkt på blå mærker/sår eller områder med andre former for smerte og 
ubehag.  

3. Hold produktet væk fra vand.  



4. Hold produktet væk fra ild og andre ekstreme varmekilder.  

5. Tab ikke produktet, da det kan beskadige de mekaniske dele.  

6. Børn under 12 år bør ikke bruge produktet. 

7. Produktet må ikke skilles ad, og dele må ikke fjernes. 

 

Advarsler og påmindelser 

1. Hold produktet væk fra væsker og varmekilder. Hold det tørt.  

2. Sluk for stikkontakten efter brug. Efterlad ikke produktet i stikkontakten.  

3. Brug kun dette produkt som anvist.  

4. Brug kun den medfølgende originale oplader.  

5. Undersøg produktet for åbenlyse skader/defekter før brug 

 

Brug 

 

TÆND/SLUK 

 

Vælg, hvilken retning massagepuden skal rotere 

 

ON/OFF Infrarød varme 

 

Vælg intensitet. Vælg mellem lav, medium og høj 

 

Massagepuden har en automatisk 15 minutters session. Massagehovederne skifter retning hvert 
minut. 

Anbefalet brug er maksimalt 2 x 15 minutter. Lad venligst puden køle af i mindst 15 minutter efter 
30 minutters kontinuerlig brug, og tag adapteren ud af stikkontakten. 

Lad være med at stå eller sidde på massagepuden, da det vil overbelaste massagehovederne.  

Bemærk: Undgå at bruge massagepuden, inden du skal sove eller i situationer, hvor du nemt 
falder i søvn, mens du bruger massagepuden. 

 

Vedligeholdelse, rengøring og opbevaring  

1. Rengør produktet med en fugtig klud eller papir. Må IKKE lægges i blød i vand!  

2. Opbevar ikke produktet på fugtige steder, da dette kan beskadige produktet.  



 

Specifikationer 

Nordic Shiatsu massagepude 

Vare: 912778 / LKMP-2130 

Effektværdi: 24 W 

Driftsspænding: DC 12 V 

Nominel arbejdstid: 15 minutter 

Overophedningsbeskyttelse. 

Vægt: 1 kg 

Certifikater: CE og ROHS 

Fremstillet i Kina 

 

Apparater med dette symbol må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.  
Aflever i stedet apparatet til en genbrugsstation, eller kontakt kommunen. 
 


