
 

  



Inhoudsopgave 

Intro ................................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Veiligheidsvoorschriften & Disclaimers ........................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Onderhoud...................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Inhoud .............................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Opslag ............................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Recycling - Weggooien ..................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Service .............................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Ontvangen en verzending................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Garantie ............................................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Disclaimer ......................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Specificaties & Gebruiksinstructies ................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Contact ............................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

 

 

  



 
  

Intro 

Bedankt voor uw vertrouwen in SANBO! SANBO is een merk dat alleen producten 
verkoopt die in Europa gemaakt zijn, hierdoor kunnen wij van SANBO een 
optimale prijs/kwaliteit leveren en bent u verzekerd van onze 100% 
kwaliteitsgarantie.   

Voor het beste resultaat is het belangrijk deze handleiding goed door te nemen! 
Volg ten alle tijden de aangegeven veiligheidsvoorschriften voor veilig 

gebruik. Bij vragen neem contact op met de klantenservice. Informeer als u 
twijfelt of u dit product kunt gebruiken bij uw persoonlijke begeleider of 
fysiotherapeut!  

Verder kan er bij dit artikel gebruik gemaakt worden van de gratis SANBOSports 
Massage APP! Gratis te downloaden in de IOS en Play store!  

Google Play store  

 

 

  

Apple Store  

  

 
  



    
  

 

Veiligheidsvoorschriften & Disclaimers 

 
Let op: Lees voor gebruik onderstaande disclaimers goed door! 

 

 Algemeen | Personen & Gebruik | Elektra | Medisch Toelichting 

 

- Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van 

kinderen. Zij kunnen erin stikken! 

- Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar 

deze goed! 

- Let op de risico´s en consequenties die verbonden zijn aan misbruik 

van het massage kussen, dit kan resulteren in persoonlijk letsel en 

schade aan het apparaat. 

- Voor u het apparaat aansluit op uw stroomtoevoer, dient u erop te 

letten dat de netspanning, die staat aangegeven overeenkomt met 

die van uw stroomnet. 

- Steek de adapter alleen in het stopcontact als het toestel 

uitgeschakeld is.  

- Gebruik alleen de bij het massage kussen apparaat bijgeleverde 

adapter.   

- Houd voeding, kabel en toestel uit de buurt van hitte, hete 

oppervlakken, vocht en vloeistoffen.  

- Raak het netgedeelte nooit aan als u in het water staat en raak de 

stekker altijd met droge handen aan.  

- Raakt nooit een apparaat aan dat in het water gevallen is. Trek 

onmiddellijk de stekker of de voeding uit het stopcontact.  

- Het toestel moet zo worden aangesloten dat de stekker vrij 

bereikbaar is.  

- Schakel het toestel altijd onmiddellijk na het gebruik met de toetsen 

aan het bedieningsdeel uit en trek de adapter uit het stopcontact.  

- Trek nooit aan het snoer, maar aan de adapter om de stekker uit het 

stopcontact te halen.  

- Draag, trek of draai het toestel niet aan de kabel of aan de adapter.  

- Als het snoer of de adapter beschadigd is, mag het apparaat niet 

meer worden gebruikt. Om veiligheidsredenen mogen deze 

onderdelen alleen worden vervangen door een geautoriseerde 

servicedienst. Om risico’s te vermeiden, kunt u het apparaat voor 

reparatie naar de servicedienst sturen.  

- Let erop dat de kabels niet tot struikelval worden. Ze mogen niet 

worden geknikt, noch gekneld noch verdraaid.  



 
  

- De accu kan en mag niet zelf worden vervangen of gedemonteerd. 

Als de accu ondeskundig wordt verwisseld, kan hij exploderen. Alleen 

vervangen door eenzelfde of een gelijkwaardig type accu. Ga naar 

een gespecialiseerde reparateur of ons servicecenter wanneer de 

accu defect is. Het artikel bevat een lithium-ion accu. Die mag niet 

worden gedemonteerd of in aanraking komen met open vuur en 

kortsluiting moet worden voorkomen 

- Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen vanaf de leeftijd van 8 

jaar, alsook door mensen met een fysieke, sensorische of mentale 

beperking, of mensen met gebrek aan kennis of ervaring, op 

voorwaarde dat zij onder supervisie staan of dat zij behoorlijk 

worden geïnformeerd over het veilige gebruik van het toestel en zij 

de daaruit voorvloeiende mogelijke gevaren begrijpen.  

- Kinderen moeten in het oog gehouden worden om er zeker van te 

zijn dat ze niet met het toestel spelen.  

- Gebruik het toestel niet ter ondersteuning of vervanging van 

medische toepassingen. Chronische aandoeningen en symptomen 

zouden zich nog kunnen verslechteren.  

- Gebruik het massageapparaat niet, of overleg eerst met uw arts als: 

- er een zwangerschap is vastgesteld, - u een pacemaker, 

kunstmatige gewrichten of elektronische implantanten heeft, - u aan 

één of meerdere van de volgende kwalen of bezwaren lijdt: storingen 

van de bloedsomloop, spataders, open wonden, kneuzingen, 

gescheurde huid, aderontstekingen.  

- Gebruik het toestel niet in de buurt van de ogen of andere gevoelige 

lichaamsdelen.  

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

toepassing dan af en spreek met uw arts.  

- Wees voorzichtig met het gebruik van de warmtefunctie. Sommige 

delen van het apparaat worden heet. Gebruik het apparaat niet bij 

kleine kinderen, mensen die weerloos of ongevoelig voor hitte zijn.  

- Bij onduidelijke pijn, als u in behandeling bent bij de arts en/of 

medische toestellen gebruikt, dient u uw arts te raadplegen voor u 

het massagetoestel gebruikt. Voor dat u het apparaat gebruikt  

- Controleer adapter, kabel en massagetoestel voor elk gebruik 

zorgvuldig op schade. Een defect toestel mag niet in gebruik worden 

genomen.  

- Gebruik het toestel niet als er schade aan toestel of kabel zichtbaar 

is, als het toestel niet perfect functioneert, als het gevallen of vochtig 

geworden is. Om gevaren te vermijden stuurt u het toestel naar de 

serviceplaats voor herstelling bij gebruik van het apparaat  

- Leg een elektrisch apparaat niet op een plaats, vanwaar het in bad of 

in de wastafel kan vallen.  



 

 

- Gebruik het apparaat alleen als bedoeld in deze handleiding.  

- Als u het toestel aan zijn eigenlijke bedoeling onttrekt vervalt uw 

recht op garantie.  

- Gebruik het apparaat alleen in de juiste positie, d.w.z. zoals in de 

gebruiksaanwijzing is beschreven.  

- Gebruik het toestel niet als u slaapt of in bed ligt.  

- Gebruik het toestel niet voor het inslapen. De nekmassage heeft een 

stimulerende werking.  

- Gebruik het toestel nooit als u een voertuig bestuurt of een machine 

bedient.  

- De maximale bedrijfsduur voor een toepassing bedraagt 15 minuten. 

Wanneer het apparaat 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 tot oververhitting leiden. Laat het toestel altijd 

eerst afkoelen voor u het opnieuw gebruikt.  

- Leg of gebruik het toestel nooit in de onmiddellijke nabijheid van een 

elektrische kachel of andere warmtebronnen.  

- Laat het toestel niet onbeheerd als het aangesloten is op het 

stroomnet.  

- Vermijdt het contact van het apparaat met puntige of scherpe 

voorwerpen.  

- Bedek het toestel niet als het ingeschakeld is. Gebruik het in geen 

geval onder dekens of kussens. Er bestaat gevaar voor brand, 

elektrische schok en verwonding. 

- 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 

apparaat te bedienen.  

- Gebruik het apparaat niet bij nevel uit spuitbussen of bij gelijktijdig 

gebruik van zuurstof. 



 
  

Onderhoud 
 

Het toestel is onderhoudsvrij. Mocht er zich toch ooit een storing voordoen, 
controleer alleen of de adapter naar behoren aangesloten is. Open de 
ritssluiting niet. Daarachter zitten geen onderdelen die de gebruiker moet 
schoonmaken of onderhouden.  

U mag aan het apparaat enkel reinigingswerkzaamheden uitvoeren. In 
geval van storingen of beschadigingen mag u het apparaat niet zelf 
repareren, u verliest dan elke aanspraak op garantie. Vraag advies aan uw 
vak handelaar en laat reparaties alleen door een erkend reparatiecentrum 
uitvoeren om risico’s te vermijden.  

Dompel het instrument niet onder in water of andere vloeistoffen.  

Indien er toch per ongeluk vocht in het instrument is binnengedrongen, 
koppel dan onmiddellijk het netsnoer los van de wandcontactdoos.  

Kinderen mogen het toestel niet schoonmaken of onderhouden, wanneer 
ze niet onder supervisie staan. 
 

Inhoud 
 

1. Artikel: Sanbo Shiatsu massagekussen | Draadloos | Model OT-22 | 
Code: 8720589320000 
2. Bijgevoegde benodigdheden: 

1 x Handleiding 
1 x Universele Adapter 
1 x Auto Adapter 
 

Opslag 
  

Bewaar het massagekussen op een droge, schone en veilige plek. Buiten 

bereik van kinderen en/of dieren. Bewaar het apparaat niet op stoffige 

plekken en niet bij extreem lage of hoge temperatuur.  

 

Recycling - Weggooien 
 

Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg bij het 

dagelijks vuil! Het apparaat dient ingeleverd te worden bij een door de 

overheid aangewezen inzamel/milieupunt om het apparaat en de lithium-

ion batterij goed te recyclen. Bij schade of slijtage van het product dient er 

een elektronisch specialist naar te kijken of dient het artikel teruggestuurd 

te worden naar de verkoper. Gooi elektronische apparaten nooit zomaar 

weg! 



 

 

Service  
 

Indien er behoefte is aan een gewenste service omtrent de handleiding, 

het product of de werking ervan, neem dan contact op met de 

klantenservice per email: info@sanbo.nl of per telefoonnummer: +800 333 

666 9. 

 

Openingstijden: 

Ma T/M Vr: 09:00 – 17:00 

Zaterdag: Gesloten 

Zondag: Gesloten 

 

Ontvangen en verzending 
 

Controleer of de inhoud van de verpakking overeenkomt met de 

bijbehorende pakbon op moment van ontvangst. Licht de 

leverancier/verkoper in wanneer er onderdelen missen, schade of klachten 

zijn over het product. Dien een gedetailleerde beschrijving in bij de 

verkoper en bewaar eventuele beschadigde onderdelen ter onderbouwing.   

 

Garantie 
 

Sanbo verleent standaard 1 jaar garantie (Vanaf aankoopdatum) op het 

aangekochte artikel. De consument dient nog een aankoopbewijs in bezit 

te hebben om in aanmerking te komen voor de vastgestelde garantie en 

binnen een jaar na aankoopdatum per email of telefoon te bevestigen hier 

gebruik te van willen maken.  Let op de garantie geld niet bij de volgende 

punten: schade door onjuist gebruik en/of reparatie van het product; 

slijtage aan onderdelen; gebreken waarbij de klant op de hoogte van was 

bij de aankoop; schade door derden; Defecten door toedoen van 

consument zelf.  

 

Disclaimer 
 

Sanbo is gemachtigd zonder enige instructies om de specificaties, design 

en werking van het apparaat te wijzigen bij het uitbrengen van een verder 

ontwikkeld model. Consument kan geen aanspraak maken op vergoeding 

of geld terug garantie.   



  
   

 

 

 

 

Specificaties & Gebruiksinstructies 
 
LET OP: Maximale gebruikstijd is 15 minuten. Langer gebruik kan 

resulteren in overbelasting van de spieren. Het Apparaat schakelt zichzelf 

automatisch uit na 15 Minuten. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruiksinstructie 

1. Aan/Uit knop; Hiermee start of beëindigt u de massage. Schakelt 

zichzelf uit na 15 minuten. 

2. Richting; Kies zelf of de massage koppen links omdraaien of rechts 

omdraaien. Dit stimuleert de aanpak van de probleemgebieden.  

3. Warmtestand; Hiermee kan de warmtestand aan/uit gezet worden. 

4. Snelheid; Bepaal hier zelf de rotatiesnelheid van de massagekoppen 

naar uw persoonlijke voorkeur. 

5. Adapter aansluiting; Hier laadt u het apparaat op, om het 

vervolgens draadloos te gebruiken.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Data: 
Modelnummer OT-22 

Grootte 18 x 31 x 10 

Gewicht 1,2 KG 

Kleur Zwart - Grijs 

Materiaal Kunstleer 

Voeding 12V; 50HZ 

Standen 3 Snelheidsstanden   

Automatisch 
uitschakeling 

Ja 
Na 15 Minuten 

Verhittingsbeveiliging Ja 

Aantal 
massagekoppen 

8 

Massagetype Shiatsu Nekmassage 

Vermogen 20W 

Warmtefunctie Ja 

Geschikt voor 
(Lichaamsdeel) 

Nek, bovenrug, onderrug, schouders, 
voeten, kuiten en armen 

Geschikt voor 
(Functie)  

Flexibiliteit spieren, soepel maken van 
spieren, spierpijn, stijve spieren, 
stimulans bloedcirculatie en 
ontspanning/herstel spieren 

Temperatuur 40 Graden 

Voltage Thuis;100-240V 
Auto; DC 12V 

 
Gebruiksomstandigheden: Alleen in droge ruimtes 

Opbergvoorwaarden: Schoon, droog en koel 



 
 

 

 

 

 

 

 

Contact 
  
Voor vragen over een van onze artikelen, ontbrekende onderdelen of 

ondervindende problemen, kunt u altijd contact opnemen met de 

klantenservice van SANBO. Wij staan u graag te woord en zullen samen 

met u er alles aan doen om het probleem te verhelpen.  
  

E: Info@sanbo.nl  

  

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

SANBO | Golden Label 

Pater van den Elsenlaan 26 

5462GG Veghel 

Noord-Brabant 

Nederland 

 

  
  
  
  
  
  

  


