
ANVÄNDARMANUAL 
ACTIVE PILLOW 

 
 

Säkerhetsanvisningar 

Läs säkerhetsanvisningar noga. Vi på ActiveNordic tar inget ansvar för 
skador som skulle uppstå av att man inte läst manualen. Manualen 
finns också online på vår hemsida (activenordic.se) och kan komma 
att uppdateras. 

Massage och säkerhet 

Massage skall alltid ske med försiktighet, därav bör man alltid ta reda på 
och rådfråga certifierade specialister inom de område som du skall 
behandla. Har du sedan tidigare kända sjukdomar skall du alltid rådfråga 
din läkare innan du använder produkten.  

Barn 

Active Pillow får inte användas av barn under 12 år oavsett om det skulle 
vara under en vuxens uppsyn. Inte heller får de rengöra eller i annat syfte 
lämnas själva med massagekudden.  

Laddning, batteri och elektricitet 

Active Pillow skall precis som med all elektrisk utrustning innehållande 
batteri aldrig laddas utan uppsikt. Lämna därför aldrig din massagekudde 
på laddning när du inte är i närheten. En skadad enhet skall alltid hanteras 
varsamt och kasseras direkt vid lämpligt miljöstation och får inte laddas 
eller användas. 

 
Den medföljande laddaren är en snabbladdare med inbygd avstängning. 
Koppla in laddaren, ladda i 3 timmar så är din massagekudde fullt laddad. 
 
Massagekudden går också att använda medans laddaren är inkopplad. 
 
För att batteriet skall bibehålla sin kapacitet och livslängd behövs det 
laddas minst en gång i månaden om det inte används.   

Fukt och vatten 

Active Pillow är inte vatten eller fukttät och skall således inte utsättas för 
varken fukt, vatten eller annan vätska. En vattenskadad massageapparat 
får inte brukas eller laddas.  

Skötselråd 

Massageapparaten rengörs avstängd med en trasa. Överdraget går att ta 
av med hjälp av att öppna dragkedjan.  

Återvinning och miljö 

Om produkten skall kasseras bör detta göras vid befintlig 
återvinningsstation. Massagekudden sorteras som elektronik innehållande 
batteri. Kasta aldrig en Active Pillow i sjö, hav eller annan del av naturen. 

Vid minsta tveksamhet fråga vår support (support@activenordic.se) så 
hjälper vi dig.  

Bilkörning och användning 

Använd aldrig Active Pillow där din fulla uppmärksamhet krävs, exempelvis 
vid bilkörning. 


Hur du använder din Active Pillow 
 

 

1. Se till att massagekudden är fullt laddad och placera 
Active Pillow i den position som lämpas bäst för den 
massage som skall utföras.


2. Starta genom att trycka på knappen ON/OFF en gång 
(uppe i högra hörnet)


3. Massagekudden startar i nivå 3 med värme, medurs 
rotation


4. Stäng av eller sätt på värmen med att trycka på ON/
OFF-knappen två gånger. Massagepunkterna lyser rött 
med aktiverad värme och är släckta när värmen är 
avstängd.


5. Tryck en gång på ON/OF-knappen för att byta rotation 
på din massage, medurs eller moturs. 


6. Tryck på knappen Speed (upp i vänstra hörnet) för att 
välja hastighet (3 hastigheter) 


7. För att stänga av kudden trycks tre snabba tryck på 
ON/OFF-knappen (uppe i vänstra hörnet)  
  
Notera att förstagångsanvändare skall ta det lugnt i 
början. Därför är en max 30- minuters massage mer 
än tillräcklig första veckan.  

 
 

 
Teknisk specifikation 

Modell: Active Pillow 
Arbetstemperatur: minimum + 10 till max + 40 grader celsius 
Material: ABS + Syntetiskt läder samt bomull 
Ljudnivå: 15-20 decibel (beroende på vald nivå) 
Volt: 12/24DC 
Garanti: 12 månaders maskingaranti från leveransdatum, 6 
månaders batterigaranti 
Vikt: 700 gram 
Lägen: Med värme/utan värme, massage medurs, massage moturs 
samt 3 hastighetslägen  
Vattentålig: Nej 
Batterikapacitet: 2400 mAh  
 
 
Kontakt och företagsinformation  
Företagsnamn: VDVA AB  
Organisationsnummer: 559222-6764  
Onlinesupport: www.activenordic.se 
E-post: support@activenordic.se  
Adress (ej besöksadress): 
VDVA AB  
Edsvallabacken 12  
12343 Farsta  
 

VDVA 
S/N: 7300009076000

http://activenordic.se
http://activenordic.se

