
Bruksanvisning

Magnetbälte 

Magnetbältet är utformat för privat bruk och inte för 
kommersiella, medicinska eller terapeutiska ändamål. 
Fråga din läkare!
Om du redan har smärtor eller symptom, eller vid särskilda•

besvär som t.ex. inflammation, nedsatt blodcirkulation
eller feber, om du är gravid eller om du genomgår en medi-
cinsk behandling bör du fråga din läkare om det verkligen
är lämpligt att du använder produkten. 
Produkten får inte användas på ...•

... svullen eller skadad hud, öppna sår, frysskador
… känslig hud och känsliga hudpartier som t.ex. ögonen,
slemhinnorna etc.
Tillverkad av naturgummilatex som kan orsaka aller-•

gier. Vid hudirritation eller andra hälsorelaterade reak-
tioner måste du omedelbart avbryta användningen av 
produkten och fråga en läkare.

FARA för barn 
Barn får endast använda produkten under uppsikt av en•

vuxen. Förvara produkten otillgängligt för små barn.
Se till att barn inte kommer åt förpackningsmaterialet. •

Det utgör bl.a. en kvävningsrisk! 

FARA – Livsfara/risk för personskador på grund av 
magneter för personer med pacemaker / endoproteser
Produkten innehåller 3 starka magneter på•

500–600 gauss vardera.

Produkten får inte användas av personer med pacemaker,•

endoproteser eller liknande komponenter i eller på kroppen
som kan påverkas av magnetfält. Magneter kan ev. påverka
pacemakerns funktion och få endoproteser i kroppen att
rubbas. Fråga din läkare innan du använder produkten om
du är osäker.
Håll magneterna på avstånd från kort med magnetremsor•

som t.ex. kreditkort, betalkort eller liknande, eftersom
korten kan skadas av magneterna. Håll även magneterna
borta från bildskärmar av CRT-typ, magnetiska lagrings-
medier och alla apparater som kan påverkas eller vars
funktion kan försämras av magnetism.

Skötsel
Handtvätt max. 30 °C. Läs den insydda etiketten.
Elastiskt bälte: 76% polyester + 24% elastisk fiber
Dyna: 100% polyester
Magneter: Plast och magneter 

Avfallshantering
Produkten kan slängas i hushållssoporna.

Ditt Tchibo-team

Säkerhetsanvisningar

Kära kund!

Ditt nya magnetbälte värmer magen och ryggen. 
Tack vare kardborrbandet kan du även använda bältet på andra delar av
kroppen (t.ex. låren). Du kan använda bältet både över och under kläderna. 
De starka magneterna i bältet skapar ett magnetfält. Det påstås att
magnetfält kan ha en positiv inverkan på kroppens egen läkande kraft. 
Det finns dock inga medicinska belägg för detta.

www.tchibo.se/bruksanvisningar
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