
Handleiding
Draadloos Massagekussen

Batterijcapiciteit 2000mAh

Oplaadtijd 90 minuten

Vermogen 20W

Voeding 12.6V/1A

Automatische 
uitschakeling

Na 15 minuten

Materiaal PU-leer

Aantal massage-
knoppen

4

Oververhittings
beveiliging

Ja

Gewicht 1 kg 

Specificaties

Warmefunctie
Draaisnelheid

Aan/uit

Draairichting

Massageknop

Inhoud 
• 1 x Comfore Massagekussen
• 1 x Adapter/Oplaadkabel
• 1 x Handleiding

Mesh materiaal
PU-leer



Waarschuwingen &

Veiligheidsinstructies

• Laadt het massagekussen alleen op met de originele lader.
• Raadpleeg een fysiotherapeut of een dokter bij enige twijfel over het 

product.
• Stop geen voorwerpen of andere spullen tussen de roterende massa-

geknoppen.
• Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen.
• Niet onderdompelen of wassen met water.
• Blauwe plekken kunnen het gevolg zijn van verkeerd gebruik. Stop 

direct op het moment dat het gebruik pijn doet of oncomfortabel 
aanvoelt.

• Gebruik het massagekussen niet op het hoofd of op andere harde of 
zwakke gedeelten van het lichaam

• Bekijk en onderzoek het massagekussen eerst op eventuele schade 
voor gebruik

• Het massagekussen mag niet in aanraking komen met vloeibare    
middelen of warmtebronnen.

• Verwijder zelf geen vastzittende onderdelen.
• Gebruik het massageapparaat niet, of overleg eerst met uw arts als: 

Er een zwangerschap is vastgesteld, u een pacemaker, kunstmatige 
gewrichten of elektronische implantaten heeft, u aan één of meerdere 
van de volgende kwalen of bezwaren lijdt: storingen van de bloedsom-
loop, spataders, open wonden, kneuzingen, gescheurde huid, aderont-
stekingen.

• We raden aan om het massagekussen alleen te gebruiken als u 16 jaar 
of ouder bent.

Garantie
Wij verlenen 1 jaar garantie op het massagekussen. De klant dient een 
aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode 
van 1 jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt. Let op, de 
garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of repara-
tie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de 
klant bij aankoop van op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld 
van de klant, bij schaden door derden.


