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STRØMADAPTER

SHIATSU FODMASSAGEAPPARAT

TILLYKKE MED
KØBET AF DIN SHIATSU 
FODMASSAGEAPPARAT.

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.

FCC STATEMENT
This device complies with part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two conditions: 
(1.) This device may not cause harmful interference, 
and (2.) This device must accept any interference 
received, including interference that may cause 
undesired operation.
NOTE: This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a Class B digital device, 
pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are 
designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a residential installation. This 
equipment generates, uses and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communications. However, there 
is no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this equipment does cause 
harmful interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the equipment 
off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following 
measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment 

and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit 

different from that to which the receiver is 
connected.

— Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help.

ADVARSEL: Ændringer eller modifikationer på denne 
enhed, der ikke er udtrykkeligt godkendt af parten, der 
er ansvarlig for regeloverholdelse, kan annullere 
brugerens ret til at bruge udstyret.



PLEJEVEJLEDNINGER

FUNKTIONERKOM GODT I GANG

Vi forbedrer løbende vores produkter, så billedet i 
vejledningen kan afvige lidt fra det faktiske produkt.

SIKKERHEDSADVARSLER
LÆS VENLIGST DETTE FØR BRUG

• 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. 
• Brug kun dette produkt til det tilsigtede formål. Se 

grundigt produkterne efter inden hvert brug. Hvis 
produktet ser ud til at være slidt, flosset/splintret, 
revnet eller på nogen måde ødelagt, må det ikke 
længere bruges, og det skal bortskaffes med det 
samme.

・ Vibrerende massage til ømme eller anspændte fødder
・ Uafhængig varmefunktion
・ Luftkompression

1. Placer fodmassageapparatet på en hård, flad 
overflade foran en stol. 

2. Sæt stikket i stikkontakten.
3. Stik fødderne ind i massageapparatet, og tænd 

for apparatet.
4. Tænd eller sluk for varmen ved, at trykke på 

varmeknappen. 
5. Vigtig: Tryk på Luftkomprimering-knappen for, at 

finde et behageligt kompressionsniveau (lavt, 
medium, højt). Start på en lav indstilling og forøg 
med tiden. 

6. Indstil rullehastighed (lav, medium, høj)
7. Vælg en timer (15, 20, 30 min)
8. Brug funktionsknappen til at vælge mellem 3 

forskellige forudindstillinger. Funktion 1: 
Kombination af lav luftkomprimering og lav 
hastighed. Funktion 2: Kombination af medium 
luftkomprimering og medium hastighed. Funktion 
3: Kombination af høj luftkomprimering og høj 
hastighed.

9. God fornøjelse!

• De aftagelige fodbetræk kan lynes op, tages af og 
vaskes i hånden.

• Afbryd massageapparatet og tør produktet af 
med en fugtig klud, og lad det derefter lufttørre. 
Brug ikke vaskemiddel eller sæbe under 
rengøringen.

• Fodmassageapparatet må ikke nedsænkes i vand. 
• Dette produkt er ikke beregnet til behandling, 

helbredelse eller forebyggelse af sygdomme. 
• Apparatet må kun bruges med den medfølgende 

vekselstrømsadapter (UDGANG 12 V, 2.5 A ).
• Apparatet har en opvarmet overflade. Personer, 

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

• 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.

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

Tænd/sluk
Timer
Luftkomprimering

Rullehastighed
Funktion

Varme

            GENBRUG
På dette produkt finder du symbolet for sortering af 
elektrisk og elektronisk affaldsudstyr (WEEE). 
Dette betyder, at dette produkt skal håndteres i henhold til 
direktivet eller forordningen om lokal elektrisk og 
elektronisk udstyrsaffald (WEEE) for, at minimere dets 
indvirkning på miljøet. For yderligere oplysninger, bedes 
du kontakte de lokale eller regionale myndigheder. 
Elektroniske produkter, der ikke bortskaffes på en 
miljøvenlig måde, er potentielt farligt for miljøet og 
menneskers sundhed, da de indeholder farlige stoffer.

Dette produkt overholder det gældende 
europæiske direktiv og nationale bestemmelser.

Dette produkt overholder den gældende lovgivning 
i Storbritannien.

Må kun håndvaskes.

Kun ilt/ikke-klorblegemiddel må bruges.

Må højst stryges med et strygejern på 110°C uden 
damp.

Flad tørring.

Må ikke renses kemisk.


