
MASSAGERULLER
SHIATSU-MASSAGEAPPARAT MED 

FLERE PUNKTER

KOM GODT I GANG

1. Oplad massageapparatet helt før første brug. Dette 
gøres ved, at slutte strømadapteren til 
massageapparatet og til en stikkontakt.

2. Tryk massageapparatet på det ønskede område, og 
tryk derefter på tænd/sluk-knappen. Masser 
overbelastede muskler på ben, arme og fødder ved, at 
rulle med massageapparatet under opvarmning og 
nedkøling enter i hjemmet eller i fitnesscenteret.

3. Vælg mellem forskellige styrker ved, at trykke på 
tænd/sluk-knappen.

4. Produktet må højst bruges i 15 minutter ad gangen. Nyd 
din massage!

ADVARSEL OM GENOPLADELIGE BATTERIER
• Dette produkt indeholder batterier, der ikke kan udskiftes. 
• Der er risiko for brand og personskader, hvis der stikkes hul i batteriet, 

eller hvis det beskadiges eller misbruges. 
• Batteriet må ikke skilles ad, knuses, brændes eller kortsluttes. 
• Batteriet må aldrig udsættes for ekstreme temperaturer eller fugt. 
• Batteriet skal holdes væk fra brandfarlige materialer og direkte sollys. 
• Batteriet må kun oplades med den medfølgende oplader, kabel 

og/eller adaptere. 
• Genopladelige batterier må kun oplades voksne. 
• Voksenopsyn er påkrævet under opladning af batteriet. 
• Lad batteriet afkøle til stuetemperatur, inden det oplades. 
• Batteriet skal oplades på en ikke-brandfarlig over�ade og holdes 

væk fra brandfarlige produkter. 
• Afbryd opladningen, hvis batteriet bliver varmt, svulmer op, ryger 

eller afgiver en stærk lugt. 
• Batteriopladere, der bruges med produktet, skal regelmæssigt 

undersøges for beskadigelse af ledningen, stikket, kabinettet og 
andre dele. I tilfælde af sådanne skader, må opladere ikke bruges, før 
skaden er repareret. 

• Genbrug eller bortskaf batteriet i henhold til den lokale lovgivning. 
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SHARPER IMAGE® NAVN OG LOGOER (HERUNDER 77 
LOGOET OG TOMORROW'S TOMORROW) ER 
VAREMÆRKER ELLER REGISTREREDE VARMEMÆRKER.

TRYKT I KINA

TILLYKKE MED KØBET AF DIN 
MASSAGERULLER.

Læs venligst alle vejledningerne og advarslerne 
inden brug.
Behold dette ark, da det har vigtige oplysninger til 
fremtidig reference.
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TÆND/SLUK-KNAP:
TRYKKES FOR, AT 
SKIFTE MELLEM 
FUNKTIONERNE

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.



VELEGNET TIL:
NAKKE, SKULDRE, RYG, HOFTE
OG LÅR

INDHOLD

FUNKTIONER
• Til ømme og anspændte muskler
• Tre selvstændige massageknopper
• Fire vibrationsstyrker
• Genopladelig
• Ledningsfri

VEJLEDNINGER FOR PLEJE
• Kun til pletrengøring. Tag stikket ud og tør produktet af 

med en fugtig klud.
• Produktet må kun lufttørres. Det må ikke tørres i 

tørretumbleren.
• Sørg for, at produktet er helt tørt inden det tilsluttes.
• Produktet må ikke nedsænkes i vand. 
• Brug ikke vaskemiddel eller sæbe under rengøringen

SIKKERHEDSADVARSLER
LÆS VENLIGST DETTE FØR BRUG

• Produktet må ikke bruges af 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.
• 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.

• Apparatet er kun beregnet til brug med batteriopladeren 
(UDGANG: Jævnstrøm (DC) 9 V, 1 A), der følger med 
apparatet.

MASSAGERULLER

VEKSELSSTRØMSADAPTER (AC)

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

RYG     NAKKE + SKULDRE

HOFTE   LÅR

OPLADNINGSPORT

                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.

Dette produkt er i overensstemmelse med de gældende regler i 
Australien/New Zealand.

                  Batterier og akkumulatorer må ikke bortskaffes sammen med 
husholdningsaffald! Alle forbrugere er juridisk forpligtet til, at aflevere alle 
batterier og akkumulatorer, uanset om de indeholder skadelige stoffer * eller ej, 
på et indsamlingssted i byen eller i en butik, så de kan bortskaffes på miljøvenligt. 
* Cd = cadmium; Hg = kviksølv; Pb = bly


