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BETJENINGSVEJLEDNING
MONTERING AF MASSAGEHOVEDET

• Sluk for apparatet, anbring det valgte massagehoveds side i rillen af apparatet.

Fig. 1 Montering Fig. 2 Færdiggørelsesresultat

2. START / JUSTER HASTIGHEDSNIVEAU
• Tænd for apparatet. Bliv i ”ON” position. Juster hastighedsniveauet efter dit behov.  
 Det har 5 hastighedsniveauer. Start med hastighed 2. Og følg herefter 2-3-4-5-4-3-2-1.

3. OPLADNING
• Sørg for, at apparatet er slukket.
• Tilslut opladeren. Strømindikatoren lyser og begynder at blinke. Opladningen afsluttes, når de tre  
 indikatorlamper lyser uden at blinke.

Fig. 3 Opladning startet   Fig. 4 Opladning færdig

4. VEDLIGEHOLDELSE
• Batterierne er ikke beregnet til udskiftning eller fjernelse af bruger. Hvis der skulle opstå   
 problemer med strømforsyningen, bedes du kontakte Chiroform herom.
• Hvis apparatet har funktionsfejl, skal du ikke prøve at reparere eller at adskille apparatet selv.   
 Dette fører til automatisk udløb af garantien. Kontakt Chiroform herom.

5. ADVARSLER OG FORSIGTIGHED
• Før du tilslutter apparatet til strømforsyningen, skal du sørge for, at den forsyningsspænding,  
 der er angivet på typeskiltet, er kompatibel med apparatet.
• Oplad de nye batterier helt op inden første brug.
•	Apparatet	skal	kun	bruges	med	den	medfølgende,	certificerede	oplader.
• Anbring ikke apparatet i vand eller i andre væsker.
• Brug ikke apparatet i mere end 30 minutter ad gangen. Vent 5 minutter, inden du bruger  
 apparatet igen efter en 30 minutters session med apparatet.
• Brug ikke appartet på dit hoved eller på dine kønsorganer
• Brug ikke apparatet til at supplere eller udskifte medicinsk behandling. Spørg din læge,  
 kiropraktor, fysioterapeut mv. før du bruger apparatet, hvis du har nogen uforklarlige smerter, hvis  
 du modtager medicinsk behandling eller bruger medicinsk udstyr.

6. ANSVARSFRASKRIVELSE
KONTAKT DIN LÆGE, KIROPRAKTOR, FYSIOTERAPEUT MV., FØR DU BRUGER APPARATET, 
HVIS DU HAR NOGLE FYSISKE SUNDHEDSMÆSSIGE PROBLEMER, ELLER HVIS DU HAR 
NOGEN AF FØLGENDE TILSTANDE:
Graviditet, komplikationer med diabetes, nyere operation, epilepsi eller migræne, diskusprolaps, eller 
spondylose, nylig ledudskiftning og metalstifter eller -plader.
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