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Brugsanvisningda

3-i-1 mini-massageapparat
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Kære kunde!

Dit nye mini-massageapparat sørger for behagelig
afspænding og har tre udskiftelige massagehoveder.
Apparatet er lille og praktisk og nemt at tage med,
hvis du har behov for massage, mens du er på farten.

Du ønskes rigtig god fornøjelse med produktet.

Teamet fra Tchibo

www.tchibo.dk/vejledninger
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Sikkerhedsanvisninger
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Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, 
og brug kun produktet som beskrevet i denne brugsan-
visning for at undgå skader på personer eller ting. 
Gem brugsanvisningen til senere brug. Ved videregivelse
af produktet til tredjemand skal brugsanvisningen 
følge med.

Anvendelsesformål
Mini-massageapparatet er beregnet til selvmassage 
med henblik på øget velvære. 

Mini-massageapparatet er udviklet til privat brug. 

Det er ikke egnet til brug på hospitaler eller i massage-
klinikker, wellnesscentre o.l. Mini-massageapparatet er
ikke medicinsk udstyr og er ikke beregnet til smertebe-
handling. Spørg din læge til råds før brug, hvis du er
usikker eller i tvivl.

Brug udelukkende apparatet ...•

... udvendig på kroppen. 

... til det formål, det er udviklet til, og på den måde, 
som er beskrevet i denne brugsanvisning. 
Enhver forkert brug kan være farlig!

FARE for børn
Apparatet må ikke anvendes af børn eller andre per-•
soner, som på grund af deres fysiske, sensoriske eller
mentale funktionsevne eller på grund af manglende
erfaring eller viden ikke er i stand til at betjene det 
på forsvarlig vis. Børn skal holdes under opsyn for at
sikre, at de ikke leger med apparatet.

Batterier kan være livsfarlige ved indtagelse. •
Hvis et batteri sluges, kan det inden for 2 timer med-
føre alvorlige indre ætsninger og i yderste konsekvens
døden. Opbevar derfor altid både nye og brugte batte-
rier samt selve produktet utilgængeligt for børn. 
Hvis du har mistanke om, at et batteri kan være blevet
slugt eller kommet ind i kroppen på anden vis, skal du
omgående søge lægehjælp.
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Emballeringsmaterialer skal opbevares utilgængeligt•
for børn. Der er bl.a. risiko for kvælning! 

Produktet er ikke børnelegetøj. Opbevar det utilgæn-•
geligt for børn.

For at forebygge sundhedsskader frarådes det på det
kraftigste at bruge produktet i følgende tilfælde:
Brug ikke massage-apparatet ...

…     under graviditet.

...     ved sygelige tilstande eller læsioner i det område,
du ønsker at massere (fx vævsskader, blodunderløb-
ninger, betændelse, åbne sår, diskusprolaps osv.). 

…     efter indtagelse af substanser, der nedsætter 
opfattelsesevnen (fx smertestillende medikamenter,
alkohol).

…     på eller i nærheden af øjnene, på strubehovedet, 
på knogler eller led, i genital- eller nyreområdet
eller andre særligt følsomme steder på kroppen. 

…     til dyr.

…     når du er sengeliggende.

…     hvis produktet er synligt beskadiget.

Spørg din læge til råds, før du bruger produktet,
især …
...     hvis du lider af en alvorlig sygdom eller har 

gennemgået en operation.

…     hvis du har pacemaker eller implantater eller
bruger andre hjælpemidler.

…     ved trombose.

…     ved diabetes.

…     ved smerter af ukendte årsager.

Massagen bør ikke vare mere end højst 20 minutter.•
Ved længere tids massage kan musklerne blive over-
stimuleret. I nogle tilfælde kan dette føre til nye mus-
kelspændinger i stedet for den ønskede afspænding.

Hvis du får smerter eller udslæt under brugen, skal du•
straks afslutte massagen og undlade at bruge appa-
ratet mere.
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Vær opmærksom på følgende retningslinjer 
for sikker brug:

Få apparatet repareret på et kvalificeret special-•
værksted, hvis det er synligt beskadiget eller ikke 
fungerer korrekt.

Hold ikke apparatet i længere tid på samme sted.•
Bevæg det med cirklende bevægelser.

Lad ikke apparatet være tændt uden opsyn.•

ADVARSEL – risiko for brand/eksplosion
Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades, •
skilles ad, kastes på åben ild eller kortsluttes.

Undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder, •
hvis et batteri er lækket. Skyl i givet fald de pågæl-
dende steder med vand, og søg omgående lægehjælp.

FORSIGTIG – risiko for lettere personskade 
og materiel skade

Beskyt apparatet mod fugt og væde. Læg ikke appa-•
ratet ned i vand eller andre væsker.

Batterierne og produktet må ikke udsættes for høj•
varme. Hold tilstrækkelig afstand til varmekilder som
fx kogeplader eller ovne.

Tag batterierne ud af produktet, når de er brugt op,•
eller hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid.
Dermed forebygger du de skader, der kan opstå, 
hvis der løber væske ud af batterierne.

Udskift altid alle batterier på én gang. Brug aldrig en•
blanding af gamle og nye batterier, forskellige batteri-
typer/-fabrikater eller batterier med forskellig kapacitet.

Vær opmærksom på at vende batterierne rigtigt (+/–),•
når du sætter dem i.

Hvis apparatet har været faldet i vandet, må det ikke•
bruges længere.

Brug ingen stærke kemikalier og ingen aggressive •
eller skurende rengøringsmidler til rengøring af 
produktet.



Oversigt (medfølgende dele)

Håndstrop

Batterirum

Tænd-/slukknap
(på undersiden)
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Kølende massagehoved 
af rustfrit stål

Ergonomiske 
massagehoveder

af plast

Desuden medfølger (ikke afbildet):
• 2 batterier

Holdeflade 
(til sikkert greb)
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Indsætning af batterier
1.  Drej det påsatte massa-

gehoved mod urets 
retning.

2. Tryk flappen 
på batterirum-
mets låg nedad,
og tag låget op
og af.

Sæt batterierne i batterirummet som vist på teg-3.
ningen. Vær opmærksom på polariteten (+/–).

Sæt batterirummets låg på igen. 4.
Du skal kunne høre og mærke, at det klikker 
på plads.

Aftagning / påsætning 
af massagehoveder

Aftagning af massagehoved

Drej evt. det påsatte
massagehoved mod
urets retning.

m
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Påsætning af massagehoved

Drej massagehovedet 
i urets retning indtil
stop.

Anvendelse
1.  Stik hånden gennem

håndstroppen, og hold 
på massageapparatet
som vist på billedet.

Tryk på tænd-/slukknappen på undersiden 2.
for at tænde eller slukke for massageapparatet.

m

3. Anbring massageappa-
ratet på den del af
kroppen, der skal mas-
seres. Du kan ændre mas-
sageintensiteten ved at
trykke let eller lidt krafti-
gere mod huden. 

Tryk på tænd-/slukknappen på undersiden 4.
for at slukke for massageapparatet igen.

Rengøring og desinficering

Tør apparatet af med en klud, der er vredet hårdt m

op med vand. 

FORSIGTIG – risiko for materielle skader

Produktet må ikke nedsænkes i vand eller
andre væsker.
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For at desinficere massagehovederne kan du tørrem

dem af med en klud fugtet med ethanol. 
Ethanol kan købes på apoteket. 

Tekniske data
Model:                                  381 449

Batteri:                                 2x LR03(AAA)/1,5 V

Made exclusively for:          Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.dk

Som led i vores løbende produktoptimering forbeholder
vi os til enhver tid ret til tekniske og designmæssige
ændringer af produktet.

Fejl / afhjælpning

Apparatet kan ikke tændes. Er batterierne brugt op?•

Er batterierne sat •
rigtigt i?  
Sørg for, at polerne
vender rigtigt (+/–).

Er batterirummet •
sat rigtigt på?



Du er lovmæssigt forpligtet til at bortskaffe brugte
apparater adskilt fra husholdningsaffaldet. Oplysninger
om genbrugsstationer, der tager gratis imod brugte
apparater, fås hos din kommune.

Batterier må ikke smides i skraldespanden!

Du er lovmæssigt forpligtet til at aflevere
brugte batterier/ genopladelige batterier på en gen-
brugsstation eller i en forretning, der sælger batterier.

Produktet, emballagen og de medfølgende batterier er
fremstillet af værdifulde materialer, der kan genbruges.
Det reducerer affaldsmængden og skåner miljøet.

Bortskaf emballagen som sorteret affald, idet du gør
brug af de lokale muligheder for indsamling af papir, 
pap og let emballage til genbrug.

Apparater mærket med dette symbol må ikke
smides i skraldespanden!

Bortskaffelse

Varenummer:

381 449
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