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Bedankt voor het kiezen van een product uit het Zoluko assortiment! Lees 

voor gebruik de handleiding zorgvuldig om een goede en veilige werking 

van het product te garanderen. Volg altijd deze instructies voor veilig 

gebruik. Als je vragen hebt over het product of problemen ondervindt, 

neem dan contact met ons op via e-mail: info@zoluko.nl 

 

 

 

` 

 

Disclaimer: De handleiding is eigendom van Zoluko en mag ten allertijden enkel 

gebruikt worden ter ondersteuning van het massagekussen. De content mag niet 

worden gekopieerd of gebruikt worden voor andere commerciele doeleinden. Voor 

vragen kan je contact opnemen met info@zoluko.nl  
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GEBRUIKSAANWIJZING 

 

▪ Sluit voor gebruik van het Zoluko® massagekussen de adapter aan op 

het stopcontact of plaats de Auto AC-adapter in het stroomnet 

▪ Plaats het massagekussen op de gewenste plek tegen het lichaam 

▪ Zorg ervoor dat het massagekussen wordt aangedrukt voor maximaal 

resultaat 

▪ Schakel het massagekussen in door op de ‘on/off’ knop te drukken 

▪ Kies de gewenste massagestand: 

1x drukken is Shiatsu rotatie naar buiten i.c.m. infrarood 

2x drukken is Shiatsu rotatie naar binnen i.c.m. infrarood 

3x drukken schakelt infrarood uit 

4x drukken schakelt het massagekussen uit 

▪ Het Shiatsu massagekussen wisselt automatisch van draairichting 

▪ Het Zoluko® massagekussen is te gebruiken voor het hele lichaam, 

zoals hieronder is afgebeeld: 

 
 

 

 

TECHNISCHE GEGEVENS  
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▪ Technische gegevens 

▪ Nominale spanning: DC12v 

▪ Ingangsstroom: 2,5-2,0 

▪ Nominaal vermogen: 20W 

▪ Nominale frequentie: 50 Hz 

▪ Aantal massageballen: 8, 4 per zijde 

 

 

HET ZOLUKO® MASSAGEKUSSEN IS GESCHIKT VOOR DE VOLGENDE 

PERSONEN:  

 

▪ Personen die langdurig in dezelfde positie zitten of staan 

▪ Zenuwachtige en/of gespannen personen 

▪ Personen die last hebben van slaapstoornissen 

▪ Personen met stijve spieren 

▪ Personen met spierpijn 

▪ Personen met hoofdpijn of duizeligheid 

▪ Personen met vastzittend bindweefsel 

 

 

WAARSCHUWING 

Lees alle instructies volledig en bewaar alle instructies voor toekomstig 

gebruik. 

1. Niet geschikt voor kinderen 

2. Niet gebruiken tijdens het rijden 

3. Niet gebruiken als je zwanger bent 

4. Niet gebruiken als je een van de volgende gezondheidsproblemen hebt: 

warmtegevoeligheid, circulatiestoornis, spatader, kneuzingen, huid-

irritatie beschadigde huid, spier-, weefsel- of aderontsteking, letsel of 

open wonden. 

5. Stop onmiddellijk en raadpleeg uw arts als je pijn of ongemak ervaart 

tijdens de massage 
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6. Gebruik niet als je een van de volgende medische aandoeningen van 

toepassing zijn: pacemaker, kunstmatige gewrichten, elektronische 

implantaten 

7. Gebruik dit product niet als je oliën of lotions op uw huid heeft 

aangebracht 

8. Schakel het product uit en koppel het los van het stroomnet na gebruik 

9. Neem voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat je tijdens 

gebruik niet in slaap valt 

10. Draag dit product niet aan het netsnoer 

11. Maak dit product nooit schoon tenzij het is losgekoppeld. Gebruik een 

doek die met een heel klein beetje water is bevochtigd om schoon te 

maken.  

12. Sluit deze productzak pas aan als deze helemaal droog is. 

13. Gebruik het product niet onder een deken of kussen. Overmatige 

verwarming kan optreden, elektrische schokken of persoonlijk letsel 

veroorzaken. 

14. Gebruik dit product nooit ergens in de buurt van water  

15. Gebruik dit product nooit ergens in een hoge luchtvochtigheid 

16. Dompel deze producten om welke reden dan ook niet onder in andere 

vloeistoffen 

17. Dit apparaat is alleen geschikt voor persoonlijk huishoudelijk gebruik. 

Commercieel of professioneel gebruik maakt de garantie ongeldig. De 

leverancier kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor letsel of 

schade als het apparaat is gebruikt voor iets anders dan het beoogde 

gebruik 

18. Dit apparaat moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden. 

19. Koppel dit apparaat altijd los van de stroomtoevoer als er geen toezicht 

is. 

20. Laat dit apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten 

21. Laat geen kabels of snoeren rusten in een positie die struikel- of 

trekgevaren kan veroorzaken. 

22. Plaats het netsnoer niet in de buurt van verhitte oppervlakken 
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23. Gebruik het apparaat niet als het is gevallen of op enigerlei wijze is 

beschadigd 

24. Controleer het netsnoer en de stekker regelmatig op schade. Als het 

netsnoer of de stekker beschadigd is, moet deze worden gerepareerd 

door de fabrikant of een gekwalificeerde professional. 

25. Gebruik alleen originele onderdelen als dit apparaat gerepareerd of 

onderhouden moet worden 

26. Als het apparaat op welke manier dan ook begint te storen, moet u de 

stekker uit het stopcontact halen en onmiddellijk stoppen met het 

gebruik ervan 

27. Probeer het product op geen enkele manier te inspecteren of te openen 

28. Bedien of gebruik het apparaat nooit met natte handen 

29. Vermijd gebruik voor het slapengaan, de massage kan een stimulerend 

effect hebben en kan uw slaap vertragen 

30. Bewaar alle bij dit apparaat geleverde verpakking buiten het bereik 

van kinderen 

 

 

BELANGRIJK:  

In geval van een storing, mag je zelf geen reparaties uitvoeren dan komen 

alle garantie-aanspraken te vervallen. 

 

 


