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nederlands

Meegeleverd
• Infrarood-klopmassageapparaat 
• 2 Verwisselbare massageopzetstukken
• Deze gebruiksaanwijzing

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. Introductie
Functies van het apparaat
Met dit elektrische infrarode masseerapparaat kunt u effectief en zonder inspanningen uzelf of andere per-
sonen een weldadige massage bezorgen. Massages kunnen ontspannend of stimulerend werken en wor-
den graag bij spierverspanningen, pijn en moeheid ingezet. Het apparaat biedt een krachtige, intensieve 
massage voor de rug. Het apparaat is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik, niet voor medische of 
commerciële doeleinden.

2. reglementair gebruik
Dit apparaat is bestemd voor de massage van afzonderlijke lichaamsdelen van het 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.

 WaarsCHUWInGa
Gebruik het massageapparaat
•  niet bij kinderen,
•  niet bij dieren,
•  niet bij een discushernia of ziekelijke veranderen van de wervels,
•  in geen geval voor massages in de hartstreek wanneer u een pacemaker draagt en raadpleeg voor 

andere lichaamsdelen eveneens eerst uw dokter,
•  nooit op gezwollen, verbrande, ontstoken of verwonde huid- en lichaamsgedeeltes,
•  niet tijdens de zwangerschap,
•  niet in het gezicht (ogen), op het strottenhoofd of ander bijzonder gevoelige lichaamsdelen,
•  nooit tijdens de slaap,
•  niet na het innemen van medicamenten of alcohol (beperkt waarnemingsvermogen!).

Dit apparaat is niet bestemd voor het gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, 
sensorische of geestelijke vaardigheden of een gebrek aan ervaring en/of aan kennis, tenzij zij onder 
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toezicht staan van of instructies kregen betreffende het gebruik van het apparaat van een voor hun 
veiligheid verantwoordelijke persoon.
Er dient op gelet te worden, dat kinderen niet met het apparaat spelen.

Raadpleeg voor het gebruik van het massageapparaat uw dokter
•  wanneer u aan een ernstige ziekte lijdt of een operatie achter de rug heeft,
•  bij koortsachtige verkoudheden, spataders, trombose, aderontstekingen, geelzucht, diabetes, ze-

nuwziektes (bijv. Ischias) of acute ontstekingen.

Het instrument is uitsluitend bestemd voor het in deze gebruiksaanwijzing aangegeven doel. De fabrikant 
kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van schade die door ondeskundig of lichtzinnig gebruik ont-
staan is.

3. Veiligheidsvoorschriften
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door! Het niet naleven van de volgende aanwijzingen kan schade 
aan personen en goederen veroorzaken. Bewaar de gebruiksaanwijzing en zorg ervoor, dat andere gebruikers 
hiertoe ook toegang hebben. Geef deze gebruiksaanwijzing door wanneer u het apparaat doorgeeft.

 WaarsCHUWInGa
Houd de verpakking buiten het bereik van kinderen. Verstikkingsgevaar.

elektrische schok

 WaarsCHUWInG
Zoals elk elektrisch apparaat moet ook dit massageapparaat voorzichtig en omzichtig worden gebruikt, 
om het risico van een elektrische schok te vermijden.

Gebruik het apparaat daarom
•  alleen met de op het apparaat vermelde netspanning,
•  nooit, wanneer het apparaat of toebehoren zichtbare beschadigingen bevat,
•  niet tijdens onweer.

Schakel het apparaat in het geval van defecten direct uit en ontkoppel deze van de stroomaansluiting. 
Trek niet aan de stroomkabel om de stekker uit het stopcontact te verwijderen. Houd of draag het ap-
paraat nooit aan de stroomkabel. Houd afstand tussen de kabels en warme oppervlakken.
Open onder geen enkele voorwaarde het apparaat.
Wanneer de aansluitkabel van het apparaat beschadigd is, moet deze door de fabrikant of een geau-
toriseerde klantenservice vervangen worden.

Verzeker u er van dat het massageapparaat, de stekker en de kabel niet met water of andere vloei-
stoffen in aanraking komen.

Gebruik het apparaat daarom
•  uitsluitend binnenshuis in droge ruimten,
•  uitsluitend met droge handen,
•  nooit in de bad, onder de douche of bij gevulde wastafels,
•  nooit in zwembaden,whirlpools of in de sauna,
•  nooit buitenshuis.

Grijp in geen enkelgeval naar een apparaat wat in het water is gevallen. Neem direct de stekker uit 
het stopcontact.

reparatie

 WaarsCHUWInGa
Reparaties aan elektronische apparatuur mag slechts door vaklieden worden uitgevoerd. Door  
ondeskundige reparaties kan aanzienlijk gevaar voor de gebruiker ontstaan. Richt u zich voor repa-
raties tot de klantenservice of tot een geautoriseerde handelaar.
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Brandgevaar
 WaarsCHUWInGa

Bij niet vakkundig gebruik resp. gebruik niet volgens de beschikbare gebruiksaanwijzing bestaat 
eventueel brandgevaar!

Gebruik het massageapparaat daarom
•  nooit langer dan 15 minuten (gevaar voor oververhitting) en laat het apparaat 15 minuten afkoelen 

voordat u het weer in gebruikt neemt,
•  nooit zonder toezicht, vooral wanneer er kinderen in de buurt zijn,
•  nooit onder een afdekking, bijv. een deken of een kussen.

Onderhoud

 OPGeleT
Na ieder gebruik en voor iedere reiniging moet het apparaat worden uitgeschakeld en uitgenomen.
•  Let er op dat de bewegende delen zich altijd vrij kunnen bewegen.
•  Let op dat er geen haren verstrikt raken in het apparaat.
•  Contact met puntige of scherpe voorwerpen vermijden.
•  Apparaat en kabels niet knikken.
•  Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals kachels, radiatoren of direct zonlicht.

Verwijdering

 OPGeleT
Houd u bij het afdanken van materiaal aan de plaatselijke voorschriften. Verwijder het ap-
paraat 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

A
B

C
D

E

F
G

H

I

J

A Aan/Uit-toets
B Speed
 Hiermee kan de massagesnelheid worden ingesteld 
C Programs
 Hiermee kunnen de verschillende massageprogramma's worden geselecteerd
D Heat
      Infraroodverwarming
E Start
      Startprogramma
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F Weergave massagesnelheid
G Massageprogramma's
H Extra handgreep
I Massageoppervlak met infraroodverwarming
J Verwisselbare massageopzetstukken

5. Ingebruikname
• Verwijder de verpakking en de beschermfolie van het apparaat.
• Controleer het apparaat, de stroomstekker en alle kabels op beschadigingen.
• Sluit het apparaat op het stroomnet aan. Het apparaat dient uitgeschakeld te zijn.
• Kabel struikelvrij neerleggen.

6. Bediening
Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de stekker in het stopcontact steekt. Schakel het ap-
paraat in met de Aan/Uit-toets. Het startprogramma wordt gestart.
Door de "Speed"-toets te bedienen, kunt u indien gewenst de massagesnelheid met telkens een niveau verhogen/
verlagen.
Door de "Programs"-toets te bedienen, kunt u een keuze maken uit 3 verschillende massageprogramma's (met 
snelheidsniveaus die automatisch worden doorlopen).
- Relax: Golvende en ontspannende massage.
- Vital: Levendige en pulserende massage.
- Active: Diepgaande en pulserende massage.

Door de "Heat"-toets te bedienen, kan de infraroodverwarming bij alle massageprogramma's extra worden in-
geschakeld.
Breng het apparaat met een of beide handen naar het te masseren lichaamsgedeelte. U kunt erbij staan, zitten 
of liggen, en uzelf of een andere persoon masseren. Door het massageapparaat sterker of minder sterk op de 
huid te duwen, is de massage-intensiteit aan te passen. Masseer een bepaald lichaamsgedeelte niet langer dan 
3 minuten achtereen en plaats het apparaat daarna op een ander gedeelte van het lichaam. 
Na het apparaat maximaal 15 minuten gebruikt te hebben, koppelt u het los van de netvoeding en laat u het 
afkoelen. Bewaar het apparaat op een droge plaats.

 aanwijzing
•  Gebruik het massageapparaat niet kort voordat u naar bed gaat. De massage kan ook een stimu-

lerende werking hebben en inslaapstoringen veroorzaken.
•  Het apparaat beschikt over een uitschakelautomatisme, dat op een maximale bedrijfsduur van
 15 minuten is ingesteld.

 WaarsCHUWInGa
•  De massage moet op elk moment als aangenaam en ontspannend worden ervaren. Beëindig de 

massage of verander de positie van het massageapparaat wanneer de massage als onaangenaam 
of pijnlijk wordt ervaren.

•  Klem of wring geen deel van uw lichaam, in het bijzonder vingers in het bereik van de massagekop.

7. Bewaring en onderhoud
reiniging
Wis het losgekoppelde en afgekoelde apparaat met een slechts licht vochtige doek af. U kunt hiervoor een 
licht schoonmaakmiddel gebruiken.

 WaarsCHUWInGa
•  Trek voor elke reiniging de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
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•  Reinig het apparaat slechts op de aangegeven manier. Er mag in geen geval vloeistof het apparaat 
of de accessoires binnendringen.

•  Gebruik het apparaat pas weer als het helemaal droog is.

Bewaren
Reinig het uitgetrokken en afgekoelde apparaat met een slechts licht bevochtigd microvezeldoekje.. Wij ad-
viseren het in de originele verpakking op te bergen.

8. Wat te doen bij problemen?
Probleem Oorzaak Oplossing
Massagekop
beweegt zich
niet.

Apparaat niet op het 
 elektriciteitsnet aangesloten.

Stekker erin steken en het apparaat  aanzetten. 

Apparaat is niet ingeschakeld. Apparaat aanzetten.
Oververhittingsbeveiliging is in 
werking gesteld.

Apparaat van het stroomnet scheiden, ten minste
15 minuten wachten, stekker er opnieuw insteken
en aanzetten.

9. Technische gegevens
Afmetingen (B/H/D) ~ 160/150/450 mm
Gewicht ~ 1740 g
Nominaal vermogen 25 W
Nominale spanning 220-240 V ~ 50 Hz
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