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NL GEBRUIKSAANWIJZING Massagekussen MC 200

Legenda        

BELANGRIJK     
Het niet-nakomen van deze 
gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstige 
verwondingen of schade aan het product.

WAARSCHUWING      
Deze waarschuwingen moeten worden 
nageleefd om mogelijk letsel van de 
gebruiker te voorkomen.

ATTENTIE     
Deze instructies moeten worden 
opgevolgd om mogelijke beschadigingen 
aan het product te voorkomen.

TIP       
Deze tips geven u nuttige aanvullende 
informatie over de ingebruikname of de 
werking.

Gebruik het massagekussen alleen in
overdekte ruimtes!

Gebruik het massagekussen niet in 
vochtige ruimtes (bijv. tijdens het baden 
of douchen).

Beschermingsklasse II   

LOT-nummer     

Fabrikant   

Apparaat en bediening

Lees de gebruiksaanwijzing en met name de 
veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product 
gaat gebruiken en bewaar de gebruiksaanwijzing. Geef deze 
gebruiksaanwijzing ook altijd mee als u het product aan 
iemand anders geeft.

NL  Veiligheidsinstructies

• Gebruik het massagekussen alleen waarvoor het is bedoeld, zoals beschreven 
in de gebruiksaanwijzing. Wanneer het voor andere doeleinden wordt gebruikt, 
vervalt de garantie. 

• Het massagekussen is niet bedoeld voor commerciële doeleinden of de 
medische sector.

over de voeding
• Controleer als u het massagekussen aansluit op het stopcontact of de op 
het typeplaatje vermelde netspanning overeenkomt met de spanning van uw 
elektriciteitsnetwerk.

• Steek de adapter alleen in het stopcontact als het massagekussen uitgeschakeld 
is.

• Gebruik alleen de adapter die met het massagekussen is meegeleverd (XZ1200-
2000ENCG).

• Stel de adapter, het snoer en het massagekussen niet bloot aan hoge 
temperaturen, hete oppervlakken, vocht of vloeistoffen.

• Raak de adapter niet aan als u in het water staat en pak de stekker alleen vast 
met droge handen.

• Pak een apparaat dat in het water is gevallen niet vast. Trek onmiddellijk de 
stekker, resp. de adapter uit het stopcontact.

• Het massagekussen moet zo worden aangesloten dat de adapter goed 
bereikbaar is.

• Schakel het massagekussen altijd direct na gebruik uit met de aan-/uitknop en 
haal de adapter uit het stopcontact.

• Trek nooit aan het snoer, maar aan de adapter als u het massagekussen van 
de stroom wilt halen.

• Trek, draai of til het massagekussen niet op aan het snoer of de adapter.
• Als het snoer of de adapter beschadigd is, mag het massagekussen niet meer 
worden gebruikt. Om veiligheidsredenen mogen deze onderdelen alleen worden 
vervangen door een erkende servicedienst. Stuur het massagekussen in dat 
geval voor de zekerheid ter reparatie naar de servicedienst.

• Let op dat er niet over snoeren kan worden gestruikeld. Ze mogen niet worden 
geknikt, afgekneld of in de knoop raken.

voor bijzondere personen
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen 
met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek 
aan ervaring en kennis. Houd wel toezicht op deze personen en begeleid ze wat 
betreft het veilige gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren.

• Houd kinderen in de gaten en laat ze niet met het massagekussen spelen.
• Gebruik dit massagekussen niet ter aanvulling op of vervanging van medische 
toepassingen. Chronische aandoeningen en symptomen zouden kunnen 
verergeren.

• Gebruik het massagekussen niet of overleg eerst met uw arts als:
- u zwanger bent;
- u een pacemaker, gewrichtsprothese of elektronisch implantaat heeft;
- u lijdt aan een of meerdere van de volgende aandoeningen of klachten: 

doorbloedingsstoornissen, spataderen, open wonden, kneuzingen, kloven of 
aderontstekingen.

• Gebruik het massagekussen niet in de buurt van uw ogen of van andere 
kwetsbare lichaamsdelen.

• Stop met het gebruik wanneer u pijn voelt of de massage als onaangenaam 
ervaart en overleg met uw arts.

• Het massagekussen wordt warm. Mensen die ongevoelig zijn voor warmte 
moeten voorzichtig zijn met het gebruik van het massagekussen.

• Raadpleeg vóór gebruik van het massagekussen uw arts bij onverklaarbare 
pijn en wanneer u onder medische behandeling bent en/of medische apparaten 
gebruikt.

vóór het gebruik van het massagekussen
• Controleer de adapter, het snoer en het massagekussen voor gebruik altijd 

zorgvuldig op beschadigingen. Wanneer het massagekussen mankementen 
vertoont, mag het niet worden gebruikt.

• Gebruik het massagekussen niet wanneer er beschadigingen te zien zijn aan 
het kussen of aan het snoer, wanneer het niet correct werkt of wanneer het 
gevallen is of vochtig is geworden. Stuur voor de zekerheid het massagekussen 
ter reparatie naar de servicedienst.

• Leg een elektrisch apparaat niet op een plaats, waar het in bad of in de wastafel 
kan vallen.

• Gebruik het massagekussen alleen in de juiste positie, d.w.z. zoals in de 
gebruiksaanwijzing is beschreven.

• Gebruik het massagekussen niet als u slaapt of in bed ligt.
• Gebruik het massagekussen niet vlak voor u gaat slapen. De massage heeft 
een stimulerende werking.

• Gebruik het massagekussen nooit tijdens het besturen van een voertuig of het 
bedienen van een machine.

• Het massagekussen mag maximaal 15 minuten achterelkaar worden gebruikt. 
Wanneer het massagekussen gedurende langere tijd wordt gebruikt, verkort dit 
de levensduur van het apparaat en kan dit in plaats van ontspanning leiden tot 
verkramping van de spieren.

• Te lang gebruik kan leiden tot oververhitting. Laat het massagekussen eerst 
afkoelen voor u het opnieuw gebruikt.

• Plaats en gebruik het massagekussen nooit direct naast een elektrische 
verwarming of andere warmtebronnen.

• Houd toezicht op het massagekussen als de stekker in het stopcontact zit.
• Voorkom dat het massagekussen in aanraking komt met puntige of scherpe 
voorwerpen.

• Bedek het massagekussen niet als het ingeschakeld is. Gebruik het in geen 
geval onder dekens of kussens. Er is kans op brand, een elektrische schok en 
letsel.

• Let op dat er geen vinger of ander lichaamsdeel tussen de roterende 
massagekoppen komt. Risico op verwondingen!

• Gebruik geen tijdschakelaars of externe afstandsbedieningen om het 
massagekussen te bedienen.

• Gebruik het massagekussen niet bij nevel uit spuitbussen of bij gelijktijdig 
gebruik van zuurstof.

over onderhoud en reiniging
• Het massagekussen heeft geen onderhoud nodig. Controleer enkel of de adapter 
goed is aangesloten als er toch een storing optreedt. Open de ritssluiting niet. 
Daarachter zitten geen onderdelen die de gebruiker moet schoonmaken of 
onderhouden.

• U mag het massagekussen zelf alleen schoonmaken. Repareer het 
massagekussen niet zelf als het mankementen vertoont, omdat daardoor elke 
aanspraak op garantie vervalt. Voorkom risico's, vraag advies aan uw verkoper 
en laat reparaties alleen uitvoeren door een erkende reparateur.

• Dompel het massagekussen niet onder in water of andere vloeistoffen. Trek 
meteen de stekker uit het stopcontact als er toch vloeistof in het massagekussen 
komt.

• Kinderen mogen het warmtekussen niet schoonmaken of onderhouden zonder 
dat er toezicht op wordt gehouden.

Gebruik volgens de voorschriften
Het massagekussen is bedoeld om bepaalde lichaamsdelen zelf te masseren 
voor een ontspannen en behaaglijk gevoel. Het is niet bedoeld voor medisch-
therapeutisch gebruik. Het is niet geschikt voor klinieken, massagepraktijken, 
wellnesscentra e.d. Het massagekussen is geen medisch product en is niet 
geschikt voor de behandeling van pijn. Raadpleeg wanneer u twijfelt of vragen 
heeft vóór gebruik uw arts.

Apparaat en bediening
 aan-/uitknop

Levering
Controleer eerst of het product compleet en onbeschadigd is. Gebruik het 
product bij twijfel niet en neem in dat geval contact op met uw verkoper of de 
klantenservice.
Meegeleverd:
• 1 medisana massagekussen MC 200
• 1 adapter
• 1 gebruiksaanwijzing

Wanneer u bij het uitpakken transportschade ontdekt, dient u onmiddellijk contact 
op te nemen met uw verkoper. 

Massagekussen gebruiken
Voorbeeld van gebruik: shiatsu-massage voor schouders, rug, benen en nek. 
Gebruik de optionele bevestigingsband aan de achterkant om het kussen aan een 
stoel te bevestigen.  
• Steek de verbindingsstekker van de adapter in de daarvoor bestemde aansluiting 

in het massagekussen en steek vervolgens de adapter in het stopcontact. Let op 
dat het stopcontact goed bereikbaar blijft.

• Schakel het massagekussen in door op de aan-/uitknop  te drukken. De 
massagefunctie wordt geactiveerd. Gelijktijdig wordt ook de warmtefunctie 
geactiveerd.  

• Schakel het massagekussen na elk gebruik uit met de aan-/uitknop  en trek de 
adapter uit het stopcontact.

Schoonmaken en onderhoud
• Controleer voor u het massagekussen schoonmaakt of het is uitgeschakeld en de 

stekker uit het stopcontact is. Maak het afgekoelde massagekussen schoon met 
een vochtige, zachte doek.

• Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen, harde borstels, oplosmiddelen of 
alcohol. Daarvan kan het materiaal beschadigen.

• Dompel het massagekussen nooit onder in water om het schoon te maken en zorg 
dat er geen water in komt.

• Gebruik het massagekussen pas weer als het helemaal droog is.
• Haal het snoer zo nodig uit de knoop.
• Berg het massagekussen bij voorkeur op in de originele verpakking en bewaar het 

op een veilige, schone, koele en droge plaats.

Weggooien
Dit product mag niet bij het huisvuil worden weggegooid. Elke consument 
is verplicht alle elektrische of elektronische apparaten, of ze nu schadelijke 
stoffen bevatten of niet, in te leveren bij de gemeentelijke milieustraat of bij 
een winkel waar een nieuw, vergelijkbaar apparaat wordt gekocht, zodat 

ze milieuvriendelijk kunnen worden verwerkt. Neem over de afvoer en verwerking 
contact op met uw gemeente of uw verkoper.

Technische gegevens
Naam en model: 
Voeding:
Afmetingen l x b x h:
Gewicht: 
Bewaaromstandigheden:
Artikelnummer: 
EAN-nummer: 

medisana massagekussen MC 200
100 - 240 V, 50/60 Hz, 24 W
ca. 330 x 190 x 110 mm
ca. 1,05 kg
schoon en droog
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WAARSCHUWING
Houd verpakkingsfolie buiten het bereik van kinderen! Er is kans 
op verstikking!

De meest actuele versie van deze gebruiksaanwijzing kunt u vinden op www.medisana.com

In het kader van voortdurende productverbeteringen behouden wij ons 
het recht voor op wijzigingen op technisch gebied en qua vormgeving.

Garantie- en reparatievoorwaarden
Neem voor een garantieclaim contact op met uw speciaalzaak of rechtstreeks met de servicedienst. Als 
u het product moet opsturen, geef dan aan wat het defect is en stuur een kopie van de aankoopbon mee. 
Daarbij gelden de volgende garantievoorwaarden:
1. Op producten van medisana geldt vanaf de verkoopdatum een garantie van 3 jaar. De verkoopdatum 

moet in het geval van garantie kunnen worden aangetoond met een aankoopbon of factuur.
2. Gebreken als gevolg van materiaal- of productiefouten worden binnen de garantieperiode gratis 

verholpen.
3. Door het verlenen van garantie wordt de garantieperiode voor het apparaat of de vervangen 

onderdelen niet verlengd.
4. Van garantie zijn uitgesloten:

a. alle schades die zijn ontstaan door verkeerd gebruik, bijv. door het niet in acht nemen van de 
gebruiksaanwijzing;

b. schades die het gevolg zijn van een reparatie of interventie door de koper of of een onbevoegde derde;
c. transportschade die is ontstaan op weg van de fabrikant naar de consument of tijdens de verzending 

naar de servicedienst.
d. onderdelen die normale slijtage vertonen.

5. Een aansprakelijkheid voor directe of indirecte gevolgschade die is veroorzaakt door het apparaat is 
ook dan uitgesloten, wanneer de schade aan het apparaat wordt erkend als garantie. 

medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, DUITSLAND


