BRUKSANVISNING
för
EXERFIT Massage Pillow

BUILT FOR HEALTH

Kundservice
Dyker det upp några problem eller om du har några frågor, kontakta ditt servicecenter eller
din återförsäljare.
Din Shiatsu Massagekudde
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Massagehuvud
Massageklaff
Av/på knapp
Sladd
Strömsladd
Justerbar stropp

Shiatsu Massagekudde
Använd kudden på stell nacke, rygg, såra axlar, ljumskar och vader. Med dypa tvåvägs
massagepunktar ger produkten en liknande upplevelse som den tradisjonella Shiatsu-terapi,
men du får också möjligheten att använda den lugnande värmen. Den kompakta formen, det
mjuka tyget och den justerbara stroppen ger et bekvämt stöd och ger dig möjligheten att
glömma stress och plågor, inte bara hemma, men även på kontoret.
Använda massagekudden
1.
2.
3.
4.
5.

Sätt i sladden från kudden (4) inn i strömsladden.
Sätt strömsladden inn i väggen..
Om du behöver det kan du fästa kudden i stolen med den justerbara stroppen.
Trycka på knappen för att starta.
Tryck två gånger för bekväm värmmassage (massagehuvuderna vil glöda i gul färg).
Massagehuvuderna måste ha några minuter för att värmas upp.
6. Tryck en fjärde gång för att stänga av produkten.
7. När massagen är över drar du ur strömsladden.

Posisjonera kudden
Huvudfunktionen till kudden är at tillfredställa alla behov och muskelgrupper som behöver
massage. (kolla bilder)
Underhåll
Massagekudden måste kopplas i från och den måste kylas ned innan du rengör den. Lägg
INTE kudden i vatten. Rengör med en handduk eller liknande. Använd inte slipande objekter
för att rengöra med. Prova INTE att reparera eller demontera den själv. Uppstår det problem
med produkten när du använder den, kontakta kundservice.

VIKTIGT BETRÄFFANDE SERVICE
Om det skulle uppstå andra problem av något slag, ber vi dig kontakta NF:s
servicecenter. Här sitter det konsulter med speciell kompetens för att hjälpa dig med
frågor som rör produkten, montering eller fel och brister. Du kan även gå till
hemsidan www.exerfit.se. Här kommer det att finnas mycket information om
produkterna.

VI VILL HELST ATT DU KONTAKTAR OSS INNAN DU EVENTUELLT
GÅR TILLBAKA TILL BUTIKEN MED PRODUKTEN:

Kundtjänst: 036-452 53
När du kontaktar oss bör du ha denna bruksanvisning samt originalbruksanvisningen
(”USER’S MANUAL”) tillhands.

BESTÄLLNING AV RESERVDELAR
Ring eller e-posta till:
Kundtjänst: 036-452 53
E-post: service@exerfit.se
När du beställer reservdelar är det viktigt att du uppger följande information:
• Träningsredskapets modellnummer
• Produktens namn
• Produktens serienummer
• Reservdelsnummer (finns i ”USER’S MANUAL”)
• Beskrivning av önskad reservdel, se sprängskissen i originalbruksanvisningen
(Exploded Drawing i ”USER’S MANUAL”).

