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TILLYKKE MED KØBET AF DIN 
REALTOUCH-MASSAGEAPPARAT.

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.

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 overflade 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. 
• Behold denne brugsvejledning til fremtidig reference.

KOM GODT I GANG

1. Sæt strømadapteren i massageapparatet og slut den 
derefter til en stikkontakt. Strømindikatoren lyser under 
opladningen, og lyser når produktet er ladet helt op. Oplad 
batteriet i tre timer inden første brug.

2. Sæt massageapparatet på og hold tænd/sluk-knappen 
nede.

3. Tryk på funktionsknappen for, at skifte mellem massag-
eretningerne.

4. Tryk på knappen til modsat drejning for, at massere i 
modsat retning.

5. Tryk på knappen til varmefunktionen for, at tilføje varme.
6. Brug massageapparatet i op til 15 minutter og nyd din 

massage!
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INDHOLD

REALTOUCH-MASSAG
EAPPARAT

STRØMADAPTER

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

VEJLEDNINGER FOR PLEJE
• 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.

FUNKTIONER

  FARE:
• For at reducere risikoen for elektrisk stød, skal du altid 

trække stikket ud af stikkontakten straks efter brug og 
inden rengøring.

• Shiatsu-massage
• To massagehoveder med 4 knopper hver
• Valgfri varme for lindrende varme
• Justerbar tryk med armstropper
• Masser i modsat retning ved, at trykke på én knap

RYG NAKKE + SKULDRE

HOFTE LÅR

SIKKERHEDSADVARSLER
• 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 DC13V 2A). 

• 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.


