
BRUKSANVISNING 

Nordic shiatsu-massagekudde 

 

 
 

 

 

Viktigt! 

Läs alla instruktioner och varningar i denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten 
för att minska risken för fel, elektriska stötar, personskador eller brand. 

 

Hälsoinformation 

Använd inte produkten i någon av nedanstående situationer utan läkares godkännande.  

Om du är gravid.  

Om du har en pacemaker, nyligen har genomgått en operation, lider av epilepsi, migrän eller har 
en annan diagnos som kan vara kopplad till din hälsa. 

Fråga alltid din läkare eller annan vårdpersonal om du är osäker. 

 

Varning 

1. Använd endast produkten på muskler och mjukvävnad, inte på ben.  

2. Använd inte produkten där du har blåmärken/sår eller där du känner någon annan typ av smärta 
eller obehag.  

3. Håll produkten borta från vatten.  



4. Håll produkten borta från eld och andra värmekällor.  

5. Tappa inte produkten. Det kan skada de mekaniska delarna.  

6. Barn under 12 år bör inte använda produkten. 

7. Plocka inte isär produkten på något sätt. 

 

Varningar och påminnelser 

1. Håll produkten borta från vätskor och värmekällor. Håll produkten torr.  

2. Stäng av produkten efter användning och dra ur kontakten. Låt inte produkten fortsätta vara 
ansluten till ett eluttag.  

3. Använd endast produkten enligt instruktionerna.  

4. Använd endast den medföljande originalladdaren.  

5. Kontrollera att produkten inte har några synliga skador/fel före användning. 

 

Användning 

 

PÅ/AV 

 

Välj vilken riktning massagehuvudena ska rotera i 

 

Infravärme PÅ/AV 

 

Välj intensitet. Välj mellan låg, medelhög och hög 

 

Massagekudden har en automatisk sessionstid på 15 minuter. Massagehuvudena byter riktning 
varje minut. 

Rekommenderad användningstid är högst 2 x 15 minuter. Låt kudden svalna i minst 15 minuter 
efter 30 minuters kontinuerlig användning och dra ut nätadaptern ur eluttaget. 

Stå eller sitt inte på massagekudden. Det överbelastar massagehuvudena.  

Obs! Undvik att använda massagekudden innan du ska sova eller i situationer där du riskerar att 
somna medan du använder massagekudden. 

 

Skötsel, rengöring och förvaring  

1. Rengör produkten med en fuktig trasa eller papper. Blötlägg INTE i vatten!  



2. Förvara inte produkten i en fuktig miljö eftersom det kan skada produkten.  

 

Specifikationer 

Nordic shiatsu-massagekudde 

Artikelnummer: 912778/LKMP-2130 

Märkeffekt: 24 W 

Arbetsspänning: DC 12 V 

Nominell drifttid: 15 minuter 

Överhettningsskydd. 

Vikt: 1 kg 

Certifikat: CE och RoHS 

Tillverkad i Kina 

 

Släng inte produkter märkta med denna symbol i hushållsavfallet.  
Lämna in produkten på din lokala återvinningsstation eller kontakta kommunen. 
 


