
BODYSCAN MASSAGE
REALTOUCH SHIATSU WITH HEAT

AC ADAPTER

• Ikke egnet for børn. Skal holdes ude af børns rækkevidde. 
• Brug ikke dette produkt, hvis du er gravid eller har en skade eller 

sygdom. Kontakt din læge, hvis du har en medicinsk tilstand, der 
kan forhindre sikker brug af dette produkt.

• Brug ikke andet tilbehøret til dette produkt end det, der følger med. 
• Undgå, at sove under brug af dette produkt. 
• Efterlad ikke dette produkt uden opsyn, når det er tilsluttet. 
• Lad altid produktet køle af, hvis det bliver for varmt. 
• Brug aldrig produktet under tæpper, hvor luftåbningen kan 

blokeres. Dette kan gøre produktet meget varmt, som kan 
forårsage brand, elektrisk stød eller personskade. 

• Produktet må ikke udsættes for ekstreme temperaturer eller fugt. 
• Hold produktet væk fra vandkilder og opvarmede overflader. 
• Rør aldrig ved stikket med våde hænder. 
• Bær ikke dette produkt i ledningen.• Kun til  indendørs brug. 
• Apparatet har en opvarmet overflade. Personer, der er 

ufølsomme over for varme, skal være forsigtige, når de bruger 
apparatet. 

• Apparatet må kun bruges med den medfølgende 
vekselstrømsadapter (UDGANG 12 V, 2.5 A ). 

• Må aldrig puttes i en tørretumbler. 
• Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og 

personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale 
evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn 
eller er blevet instrueret i,  hvordan apparatet bruges på en 
sikker måde og forstår farerne ved, at bruge apparatet. Børn 
må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må 
ikke udføres af børn uden opsyn.

INDHOLD

RYGSCAN-MASSAGE

TILLYKKE MED KØBET AF DIN 
BODYSCAN MASSAGE.

Inden brug skal du sørge for, at læse alle advarslerne 
og vejledningerne på emballagen, dette ark og i 
brugsvejledningen.
Behold dette ark, da det har vigtige oplysninger til 
fremtidig reference.
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Pause

Body Scan

1. Placer massageapparatet på en stol.

2. Sæt strømadapteren i massageapparatet og slut derefter adapteren til  
en stikkontakt. Massageknopperne sænkes, hvis de ikke allerede er 
sænket.

3. Sid ned og tryk på tænd/sluk-knappen.

4. Brug massageapparatet i op til  15 minutter.

KOM GODT I GANG STOFSAMMENSÆTNING:

Linenette: 50% polyester, 50% kationstof.

Lycra: 88% nylon, 12% spandex.

Net: 68.3% polyester, 31,7% nylon.

Fløjl:  100% polyester.

Foring: 100% nylon.

• Shiatsu-massage (rullende)

• RealTouch-ruller

• Timerindstill inger til  10 eller 15 minutter

• Lindrende varme

FUNKTIONER

• Kun til  pletrengøring. Afbryd og tør af med en fugtig klud.

• Må kun lufttørres. 

• Sørg for, at produktet er helt tørt inden det tilsluttes igen.

• Produktet må ikke nedsænkes i vand.

• Brug ikke vaskemiddel eller sæbe under rengøringen.

• For at reducere risikoen for elektrisk stød, skal du altid 
trække stikket ud af stikkontakten straks efter brug og inden 
rengøring.

VEJLEDNINGER FOR PLEJE

FARE

BEREGNET TIL:
RYG

SÅDAN BRUGES DIT MASSAGEAPPARAT

1. Sid ned og tænd apparatet. Massageapparatet registrerer 

først din ryg

2. Vælg den ønskede massageindstill ing

3. Tilføj varme for lindrende varme

4. Vælg tidsområde

5. Vælg, hvilken del af ryggen, du ønsker at massere

Trykkes for, at afslutte massagen

Trykkes for, at registrere ryggen igen

Bruges sammen med 
Shiatsu-massagefunktionen for, at 
massere bestemte områder på 
ryggen.

Viser det aktive massageområde, 
når knapperne Fuld, Øvre eller 
Nedre ryg er aktive.


