
BRUKSANVISNING 

Nordic Shiatsu massasjepute 

 

 
 

 

 

Viktig 

For å redusere risiko for feil, elektrisk støt, personskade eller brann må du lese nøye gjennom alle 
instruksjoner og advarsler i denne bruksanvisningen før du bruker produktet. 

 

Helseinformasjon 

Ikke bruk dette produktet i noen av følgende situasjoner uten samtykke fra lege:  

Hvis du er gravid.  

Hvis du bruker pacemaker, nylig har gjennomgått et kirurgisk inngrep, lider av epilepsi, migrene, 
eller på annen måte har en diagnose som kan være relatert til helsen din. 

Hvis du er i tvil, må du alltid spørre lege eller annet helsepersonell. 

 

Advarsel 

Ikke bruk dette produktet på bein, bare på muskler og bløtvev  

2. Ikke bruk dette produktet der du har blåmerker/sår eller andre typer smerter og ubehag.  

3. Hold produktet unna vann.  

4. Hold produktet unna brann og andre ekstreme varmekilder.  



5. Ikke slipp produktet i bakken, da dette kan skade de mekaniske delene.  

6. Barn under 12 år bør ikke bruke produktet. 

7. Produktet må ikke demonteres på noen måte. 

 

Advarsler og påminnelser 

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

2. Slå av stikkontakten etter bruk. Ikke la produktet stå i stikkontakten.  

3. Dette produktet må kun brukes iht. instruksjon.  

4. Bruk bare den originale laderen som følger med.  

5. Inspiser produktet for åpenbare skader/feil før bruk 

 

Bruk 

 

PÅ/AV 

 

Velg hvilken retning massasjeputen skal rotere 

 

Infrarød varme PÅ/AV 

 

Velg intensitet. Velg mellom lav, middels og høy 

 

Massasjeputen har en automatisk økt på 15 min. Massasjehodene vil endre retning hvert minutt. 

Anbefalt bruk er maksimalt 2 x 15 minutter. La puten avkjøles i minst 15 minutter etter 30 minutters 
kontinuerlig bruk og ta adapteren ut av stikkontakten. 

Ikke stå eller sitt på massasjeputen, da dette vil overbelaste massasjehodene.  

Merk: Unngå å bruke massasjeputen før du skal sove eller i situasjoner der du lett kan sovne 
mens du bruker massasjeputen. 

 

Vedlikehold, rengjøring og oppbevaring  

1. Rengjør produktet med en fuktig klut eller papir. Må IKKE legges i vann!  

2. Ikke oppbevar produktet på fuktige steder, da dette kan skade produktet.  

 



Spesifikasjoner 

Nordic Shiatsu massasjepute 

Produkt: 912778 / LKMP-2130 

Strømklassifisering: 24 W 

Arbeidsspenning: DC 12V 

Angitt arbeidstid: 15 minutter 

Overopphetingsbeskyttelse. 

Vekt: 1 kg 

Sertifikater: CE og ROHS 

Produsert i Kina 

 

Ikke kast apparater som er merket med symbolet i restavfallet.  
Lever produktet til nærmeste miljøstasjon eller kontakt kommunen. 
 


