
KÄYTTÖOHJE 

Nordic Shiatsu -hierontatyyny 

 

 
 

 

 

Tärkeää 

Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät varoitukset huolellisesti, että laite toimii oikein, eikä sen 
käytöstä aiheudu sähköiskua, henkilövahinkoa tai tulipaloa. 

 

Terveys 

Laitteen käyttöä ei suositella ilman lääkärin lupaa henkilöille, jotka:  

• ovat raskaana  
• käyttävät sydämentahdistinta, ovat hiljattain olleet leikkauksessa, sairastavat epilepsiaa, 

migreeniä tai jolla on muu fyysiseen terveyteen liittyvä sairausdiagnoosi. 
 

Jos olet epävarma, ota yhteyttä lääkäriin tai muuhun terveydenhuollon ammattilaiseen. 

 

Varoitukset 

Hiero laitteella ainoastaan lihaksia ja pehmytkudoksia, älä luita.  

2. Käytä laitetta ainoastaan terveisiin kohtiin ja vältä alueita, joissa on mustelmia tai haavoja tai 
jotka tuntuvat muuten kipeiltä tai laitteen käyttö aiheuttaa epämukavuutta.  

3. Älä anna laitteen kastua.  



4. Pidä laite etäällä avotulesta ja muista voimakkaista lämmönlähteistä.  

5. Varo pudottamasta laitetta, etteivät sen osat vahingoitu.  

6. Alle 12-vuotiaat lapset eivät saa käyttää laitetta. 

7. Älä pura laitetta miltään osin. 

 

Varoitukset ja huomautukset 

1. Käytä ja säilytä laitetta kuivassa tilassa etäällä nesteistä ja lämmönlähteistä.  

2. Irrota laitteen pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen. Pistoketta ei saa jättää pistorasiaan.  

3. Käytä tuotetta aina käyttöohjeen mukaisesti.  

4. Käytä ainoastaan alkuperäistä, tuotteen mukana toimitettua laturia.  

5. Tarkasta ennen tuotteen käyttämistä, että siinä ei ole havaittavia vauriota tai vikaa. 

 

Käyttö 

 

Käynnistä/sammuta. 

 

Valitse, mihin suuntaan tyynyn hierontapäät kiertävät. 

 

Kytke infrapunalämpö päälle tai pois.  

 

Valitse hieronnan nopeus: hidas, keskinopea ja nopea. 

 

Hierontatyynyn automaattiohjelma kestää 15 minuuttia, ja hierontapäät vaihtavat suuntaa kerran 
minuutissa. 

Tyynyä suositellaan käytettäväksi enintään 30 minuuttia kerrallaan. Irrota pistoke pistorasiasta 30 
minuutin yhtäjaksoisen hieronnan jälkeen ja a nna tyynyn jäähtyä vähintään 15 minuuttia. 

Älä seiso tai istu hierontatyynyn päällä, sillä se ylikuormittaa hierontapäät.  

Huom! Älä käytä hierontatyynyä nukkumaan mennessäsi tai muissa tilanteissa, joissa voit helposti 
nukahtaa, ettet nukahda laitetta käyttäessäsi. 

 

Kunnossapito, puhdistus ja säilytys  

1. Puhdista tuote kostealla liinalla tai paperilla. Ei saa liottaa!  

2. Säilytä tuote kuivassa paikassa, sillä kosteus voi vahingoittaa sitä.  



 

Tekniset tiedot 

Nordic Shiatsu -hierontatyyny 

Tuote: 912778 / LKMP-2130 

Nimellisteho: 24 W 

Käyttöjännite: DC 12 V 

Nimelliskäyttöaika: 15 minuuttia 

Suojattu ylikuumenemiselta 

Paino: 1 kg 

Sertifikaatit: CE ja ROHS 

Valmistettu Kiinassa 

 

Älä hävitä tällä symbolilla merkittyä tuotetta kotitalousjätteessä.  
Vie tuote lähimpään kierrätyspisteeseen tai kysy ohjeita jäteasemalta. 
 


