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NeDerlANDs

Verklaring van tekens
De volgende symbolen werden in de gebruiksaanwijzing en op het typeplaatje gebruikt:

 WAArsCHUWING Waarschuwing voor mogelijk lichamelijk gevaar of gevaar voor de
   gezondheid.

 OPGeleT Veiligheidskennisgeving: mogelijke schade aan apparaat/accessoire.

 Aanwijzing Verwijzing naar belangrijke informatie.

  Het apparaat is dubbel geïsoleerd en voldoet hiermee aan veiligheidsklasse 2.

 Alleen in afgesloten ruimtes gebruiken.

1. Ter kennisneming
Met behulp van dit elektrische massageapparaat kunt u zichzelf effectief en zonder hulp van anderen een 
weldadige massage geven. Geniet van een ontspannende of juist een verkwikkende massage die verlichtend 
werkt bij bijvoorbeeld stijve spieren, pijn of vermoeidheid. Het apparaat biedt een krachtige, intensieve mas-
sage voor uw nek en schouders.

Het apparaat is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik, niet voor medisch of commercieel gebruik. 

2. reglementair gebruik
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het masseren van het nek- en schoudergebied van een menselijk 
lichaam. Het vervangt geen behandeling door een arts. Gebruik het massageapparaat niet, wanneer één of 
meer van de volgende waarschuwingen op u van toepassing is. Wanneer u twijfelt of dit massageapparaat 
geschikt voor u is, raadpleeg dan uw dokter.

Ter voorkoming van schade aan de gezondheid, wordt gebruik van dit massageapparaat ten zeerste 
afgeraden in de volgende gevallen:
• bij aanwezigheid van geïmplanteerde elektrische apparaten, zoals pacemakers,
• bij aanwezigheid van metalen implantaten,
• bij kinderen of dieren,
• ziekelijke veranderingen of verwonding aan het te masseren lichaamsgebied (bijv. 
 bij een hernia of open wond),
• op het hoofd of op hardere lichaamsdelen, zoals botten of gewrichten,
• in het gezicht (op de ogen), op het strottenhoofd of andere zeer gevoelige 
 lichaamsdelen,
• op opgezwollen, verbrande, ontstoken of verwonde huid- of lichaamsdelen,
• bij snijwonden, haarvaten, spataderen, acne, couperose, herpes of andere huidaandoeningen,
• tijdens de zwangerschap,
• wanneer u slaapt,
• na inname van medicijnen of alcohol (beperkt waarnemingsvermogen),
• tijdens het besturen van een motorvoertuig.

Dit apparaat is niet geschikt te gebruiken voor personen (inclusief kinderen) met lichamelijke, neu-
ronsensorische of geestelijke beperkingen of bij gebrek aan ervaring en/of verstand van zaken, tenzij 
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voor uw veiligheid een terzake kundige toezicht houdt of op uw aanwijzingen het gebruik van het 
apparaat uitlegt.
Op kinderen moet gelet worden zodat zij er niet mee spelen.

Raadpleeg voor dat u het massage apparaat gaat gebruiken uw arts
• wanneer u aan een zware ziekte lijdt of een operatie aan uw bovenlichaam hebt ondergaan,
•  Trombose,
•  Diabetes,
•  bij pijn met onbekende oorzaak.

Dit apparaat is alleen geschikt voor het doel zoals in deze gebruiksaanwijzing beschreven. De producent kan 
niet aansprakelijk gesteld worden voor schade toegebracht door verkeerd of lichtzinnig gebruik.

3. Veiligheidsaanwijzingen
Leest u deze gebruikshandleiding zorgvuldig! Het niet in acht nemen van deze aanwijzingen kan schade 
toebrengen aan personen of materialen. Bewaar deze handleiding goed en bereikbaar voor andere gebruikers. 
Bij doorgave van het apparaat ook de handleiding erbij leveren.

 WAArsCHUWING
Houd kinderen weg van het verpakkingsmateriaal. Er bestaat verstikkingsgevaar.

stroomschok
 WAArsCHUWING

Zoals bij elk elektrisch apparaat is ook bij dit massage apparaat voorzichtig handelen geboden om 
ongelukken door elektrische schokken te voorkomen.

Gebruik het apparaat daarom
•   alleen met de op het apparaat vermelde netspanning,
•  nooit, als het apparaat of toebehoren zichtbare schade heeft,
•  niet tijdens onweer.

Het apparaat direct uitschakelen bij een defecte werking of storingen en loskoppelen van het elek-
triciteitsnet. Trek niet aan de stroomkabel om de stekker uit het stopcontact te verwijderen. Houd 
of draag het apparaat nooit aan de stroomkabel. Behoud afstand tussen de kabels en warme op-
pervlakten. Kabel niet beknellen, buigen of draaien. Prik niet met naalden of scherpe voorwerpen in 
de kabel of het apparaat.

Zorg dat het massageapparaat en het netsnoer niet in aanraking komen met water, damp of andere 
vloeistoffen. Gebruik het apparaat daarom alleen in droge binnenruimten (bijv. nooit in de badkuip, 
sauna).

Grijp nooit in elk geval naar een apparaat dat in het water gevallen is. Trek direct de stroomstekker 
eruit.
Gebruik het apparaat niet als het zichtbaar beschadigd is of vloeistof uit het apparaat komt.
Stel het apparaat niet aan bloot aan schokken en laat het niet vallen.

reparatie

 WAArsCHUWING
•   Reparaties aan elektrische apparaten mogen alleen uitgevoerd worden door vakmensen. Door 

verkeerde reparaties kan aanzienlijk gevaar voor de gebruiker ontstaan. Richt u zich bij reparaties 
bij de klantenservice of bij een gevolmachtigde dealer.

•  Open de rits van het massageapparaat niet. Deze is alleen aanwezig om producttechnische rede-
nen.

• Als het netsnoer beschadigd is, moet dit worden vervangen door een geautoriseerde handelaar.
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Brandgevaar
 WAArsCHUWING

Bij niet doelmatig gebruik resp. veronachtzaming van de beschikbare gebruiksaanwijzing bestaat 
eventueel brandgevaar!

Gebruik het apparaat daarom
•  nooit afgedekt, b.v onder een deken of kussen, ...
•  nooit in de buurt van benzine of andere lichtontvlambare stoffen.

Toepassing

 leT OP
Na ieder gebruik en voor iedere reiniging moet het apparaat worden uitgeschakeld en uitgenomen.
•   Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat. Zorg dat de bewegende delen altijd vrij 

kunnen bewegen.
•  Niet met het volle gewicht op de bewegende delen van het apparaat zitten, liggen of staan en geen 

voorwerpen op het apparaat plaatsen.
•  Bescherm het apparaat tegen hoge temperaturen.

Afvalverwerking

 leT OP
Houd u bij het afdanken van materiaal aan de plaatselijke voorschriften. Verwijder het apparaat 
 volgens de richtlijn 2002/96/EG met betrekking tot elektrisch en elektronisch afval – WEEE 
(Waste Electrical and Electronic Equipment). Bij vragen kunt u zich tot de voor de opslag van 
afval verantwoordelijke gemeentelijke instantie wenden.

4. Apparaatbeschrijving

1. Massagekoppen (onderkant van het apparaat)
2. Bedieningselement
3. Toets  met controle-LED
4.Toetsen +/– 
5. Toets Mode 
6.  Handgreep
7. Stroomkabel

5. Ingebruikname 
• Verwijder de verpakking.
• Controleer het apparaat en de kabel op beschadigingen
• Kabel struikelvrij neerleggen. 
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6. Bediening
De massage dient te allen tijde als aangenaam en ontspannend te worden ervaren. Druk op de knop  om 
het apparaat in te schakelen. De massage wordt altijd gestart op de laagste stand en met het eerste mas-
sageprogramma. Met de toetsen + en - kunt u schakelen tussen drie intensiteitsstanden van de massage. 
Het apparaat biedt 6 verschillende massageprogramma's waaruit u kunt kiezen met de toets Mode. Bij het 
uitschakelen wordt het apparaat weer in de standaardstand gezet, zodat bij opnieuw inschakelen weer wordt 
gestart met het eerste massageprogramma en de laagste intensiteit.
Met behulp van de handgreep kunt u zelf de druk van de massage vergroten of verkleinen, en kunt u het 
apparaat in de gewenste positie brengen. Als u nogmaals op de knop  drukt, wordt het apparaat uitge-
schakeld.

 Aanwijzing
•  Gebruik het massageapparaat hooguit 15 minuten. Bij langere massageduur kan door overstimulatie 

spierverspanning in plaats van ontspanning ontstaan.
• Het massageapparaat is voorzien van een beveiliging tegen oververhitting die ervoor zorgt dat 
 het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld als het te warm wordt. Laat het apparaat in dat 
 geval eerst 30 minuten afkoelen voordat u het weer in gebruik neemt.

7. Onderhoud en bewaarvoorschriften
reiniging

 WAArsCHUWING
• Trek voor elke reiniging de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
•   Reinig het apparaat alleen op de voorgeschreven manier. Er mogen geen vloeistoffen doordringen 

in het apparaat.
•   U kunt eventuele kleine vlekken met een vochtige doek verwijderen. Reinig uitsluitend de bovenzijde 

van het apparaat.
•  Gebruik het apparaat niet eerder dan dat het volkomen droog is.

Opslag
Wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt, raden wij u aan het in de originele verpakking in een droge 
omgeving en zonder belasting te bewaren.
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