
Stroomvoorziening 
 

• Voor u het apparaat aansluit op uw stroomtoevoer, dient u erop te letten dat 

de netspanning, die op het type aanduidingsplaatje staat aangegeven 

overeenkomt met die van uw stroomnet.  

• Gebruik het apparaat niet in de buurt van elektromagnetische zenders met 

hoge frequentie. 

• Houd het netsnoer en het apparaat uit de buurt van hitte, hete oppervlak- 

ken, vocht en vloeistof. Pak de netstekker of de netschakelaar nooit vast met 

natte resp. vochtige handen of als u in het water staat. 

• Onderdelen van het apparaat waarop elektrische spanning staat mogen niet 

in aanraking komen met vloeistof. 

• Grijp niet naar een apparaat dat in het water is gevallen. Trek onmiddellijk 

de netstekker los. 

• Het apparaat moet zo worden aangesloten, dat de netstekker vrij toegankelijk is. 

• Trek na gebruik de netstekker altijd onmiddellijk uit het stopcontact. 

• Om het apparaat van het elektrisch net af te sluiten, moet u nooit aan de 

voedingskabel trekken, maar altijd aan de stekker! 

• Draag, trek of draai het apparaat nooit met het netsnoer.  

voor bijzondere personen 

• Dit toestel is niet bestemd om door personen (inclusief kinderen) met 

beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of een gebrek aan 

ervaring en/of kennis gebruikt te worden, tenzij ze door een voor hun veiligheid bevoegde 

persoon gecontroleerd worden of tenzij ze van deze persoon instructies kregen hoe het 

toestel gebruikt moet worden. 

• Kinderen moeten in het oog gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze 

niet met het toestel spelen. 

• Als u pijn voelt of de massage als onaangenaam ervaart, breek de toe- 

passing dan af en spreek met uw arts 

NL 
Veiligheidsmaatregelen 

 
•  Controleer de kabel, het bedieningsapparaat voor elk gebruik zorgvuldig op schade. Een 

defect toestel mag niet in gebruik worden genomen. 

• Gebruik het toestel niet als beschadigingen op het toestel of op de kabel 
zichtbaar zijn, als het toestel niet naar behoren werkt, als het kussen of het 

bedieningsapparaat op de grond is gevallen of vochtig is geworden. Om ge- 

varen te vermijden stuurt u het toestel naar de serviceplaats voor herstelling. 

voor het gebruik van het apparaat 

• Gebruik het apparaat alleen als bedoeld in deze handleiding. 

• Als u het toestel aan zijn eigenlijke bedoeling onttrekt vervalt uw recht op 

garantie. 

• Laat het toestel niet onbeheerd als het aangesloten is op het stroomnet. 



• Vermijdt het contact van het apparaat met puntige of scherpe voorwerpen. 

• Leg en/of gebruik het toestel nooit in de onmiddellijke nabijheid van een 

elektrische kachel of andere warmtebronnen.  

• Ga niet op het toestel staan.   

• Mocht u de toepassing als onaangenaam of pijnlijk ondervinden, dient u 

onmiddellijk te stoppen met de behandeling 

 

 

 

Werking 
 

Shiatsu, een vorm van vingerdrukmassage, behoort tot de belangrijke massa- 

getechnieken, zoals de manuele lymfedrainage en de reflexzonemassage. Deze 

in Japan ontwikkelde vorm van massage is uit de traditionele chinese massage 

ontstaan. Door zachte aanrakingen en weldoende druk wordt de levensenergie 

gewekt en tot stromen gebracht. Doel van de massage is om zowel 

spanningen los te maken en door een geoptimaliseerde stroom van de 

levensenergie lichaam en geest te harmoniseren. 


