
MM384/ V7200   MASSEREND EN VERWARMEND BEDKUSSEN MET LED LAMP   

Lees de gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de veiligheidsinstructies, zorgvuldig door vooraleer u het 

apparaat gebruikt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor verder gebruik. Als u het toestel aan derden 

doorgeeft, geef dan deze gebruiksaanwijzing absoluut mee. 

Dit toestel is niet bestemd om door personen (inclu sief 
kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of 
geestelijke capaciteiten of een gebrek aan ervaring  en/of 
kennis gebruikt te worden, tenzij ze door een voor hun 
veiligheid bevoegde persoon gecontroleerd worden of  
tenzij ze van deze persoon instructies kregen hoe h et 
toestel gebruikt moet worden. Kinderen moeten in he t 
oog gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet 
met het toestel spelen.   

VEILIGHEIDSMAATREGELEN  
1. Dit apparaat is bestemd voor privé- en niet-commercieel gebruik.  

2. Het toestel enkel gebruiken voor de doeleinden die beschreven zijn in deze gebruiksaanwijzing.  

3. Voor u het apparaat aansluit op het elektrisch net moet u controleren of het netsnoer en de stekker in 
perfecte staat verkeren en of de spanning vermeld op het apparaat overeenstemt met de spanning van uw 
elektrische installatie. 

4. Gebruik het apparaat uitsluitend met de geleverde adapter.  

5. Laat het apparaat nooit zonder toezicht als het ingeschakeld is. 

6. U mag het kussen NIET GEBRUIKEN als het geplooid is. 

7. Controleer of de kabel niet samengedrukt wordt door het apparaat of door andere zware voorwerpen. 

8. Rol de kabel niet rond het kussen. 

9. Na gebruik moet u de adapter loskoppelen. Verwijder het snoer nooit door aan het snoer zelf te trekken. 
Trek aan de stekker. 

10. Voor elk gebruik moet u de status van de adapter, de kabels, de bediening en van het apparaat zelf 
zorgvuldig controleren.  

11. Gebruik het apparaat niet als de kamertemperatuur hoger is dan 40º C.  

12. Houd het uit de buurt van hitte bronnen, direct zonlicht, vochtigheid, water of andere vloeistoffen. 

13. Vermijdt het contact van het apparaat met puntige of scherpe voorwerpen.  

14. Dompel het apparaat nooit in water of een andere vloeistof.  

15. NIET GEBRUIKEN , indien uw lichaam vochtig is, of als u heeft getranspireerd.  

16. NIET GEBRUIKEN  in vochtige ruimtes of in de buurt van vloeistoffen, bijvoorbeeld in een bad of in een 
gootsteen gevuld met water, onder een douche of in een zwembad. 

17. GEBRUIK HET APPARAAT NIET  in geval van zichtbare schade op één van deze elementen, als ze nat 
zijn, als water of vloeistoffen er doorheen vloeien of als het apparaat niet goed werkt.  

18. Wanneer de toestel is beschadigd of delen bloot gesteld zijn aan de huid, niet te gebruiken. Als u het 
apparaat in deze specifieke situaties zou gebruiken, kan dit kwetsuren veroorzaken door elektrische 
ontladingen. 

19. Niet repareren, uit elkaar te halen of de toestel en zijn componenten aanpassen. 

20. Indien het product beschadigd is, moet het worden gerepareerd door een gekwalificeerde technicus om alle 
risico's te vermijden. 

21. Stel het niet bloot aan stevige impact en gooi er niet mee. 

 

 



GEZONDHEIDSMAATREGELEN 
 

Bij de volgende lichamelijke condities dit toestel pas gebruiken na doktersraadpleging:  

   - zwangerschap  

   - hartproblemen, vooral mensen met een pacemaker  

   - goedaardige of kwaadaardige gezwellen  

   -  Als u lijdt aan één van de volgende ziekten o f last hebt van pijn: epilepsie, gewrichts- of 
spierklachten, diabetes (in het bijzonder als men i nsuline moet nemen), hartproblemen, 
problemen met de bloedsomloop, spataderen, open won den, kneuzingen, gebarsten 
huid en ontsteking van de aderen. 

   -  Als u onverklaarde pijn ervaart, als je een m edische behandeling dient te volgen, als u 
een medisch apparaat gebruikt, als u of een ernstig e ziekte heeft die niet in deze 
handleiding wordt omschreven en in het geval van ge negenheid die bijzondere 
voorzorgsmaatregelen opgegeven hebben gehad. 

• Dit apparaat is niet bedoeld voor medisch gebruik. Dankzij de beide functies van het kussen: de 
massage en het verwarmende effect, produceert het e en gevoel van welzijn (massage) en van zweten 
(verwarmend effect).  

• Niet gebruiken tijdens het slapen. Als u tekenen va n slaperigheid ervaren, zet het uit. 

• Niet gebruiken binnen 30 minuten voor of na een maa ltijd. 

• Personen die ongevoelig zijn voor warmte mogen enke l de massagefunctie gebruiken. 

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT 
 

 

 

a.   Rugleuning 

b.   Vouwbare armleuningen 

c.   Bediening van de functies 
          1. Lichtfunctie  
          2. Intensiteit van de massage 
          3. I/ O ON/ OFF massage 
          4. Verwarmingsfunctie 
 
d.   Adapter 

e.   LED lamp met oriënteerbare arm 

f.    Opbergvakken aan de zijkant 

g.   Hoes      

 

TECHNISCHE SPECIFICATIES 
Adapter: 

• Ingang :  100-240V     50/60Hz     0.5A 

• Uitgang: 12V       0.8A 

Masserend en verwarmend kussen: 
• 12V             0.8A    9.6W 

GEBRUIKEN 
1. Monteer het apparaat volgens de correcte procedure. 
2. Plaats het op de locatie waar u het wenst te gebruiken : het bed of de canapé. 
3. Maak het u gemakkelijk. 
4. Sluit de kabel van de adapter aan op het apparaat. 
5. Maak u vertrouwd met de uiteenlopende bedieningsfuncties: licht, massage of verwarmingsfunctie. 

 
 



WERKING VAN HET APPARAAT 
 

- Gebruik het apparaat niet langer dan 30 minuten!  

- Bij het eerste gebruik, wordt aanbevolen om te begi nnen met de minimum intensiteit 
gedurende enkele minuten. Als deze test geen ongema k genereert, kunt u de 
intensiteit  maximaal aanpassen.   

- Als u ongemakken of een te hoge temperatuur waarnee mt tijdens het gebruik moet u 
het apparaat uitschakelen. Wanneer u het apparaat d e volgende maal gebruikt, is het 
aanbevolen met sessies van maximaal 10 minuten te w erken met tussenpauzen van 
15 minuten en beperkt tot 3 sessies per dag (of max imaal 30 minuten in totaal). 

Onder spanning plaatsen: 

Druk eerst op de knop  om in te schakelen. 
 

Massage: 
U kunt kiezen uit twee massage-intensiteiten: lage en hoge intensiteit.  
Opmerking : De laatst gebruikte intensiteit tijdens het laatste gebruik wordt standaard ingeschakeld. 

- Om de gewenste intensiteit in te schakelen, drukt u op de knop  om te schakelen tussen de 
lage en hoge intensiteit. 
 

Verwarmingsfunctie: 

Om de functie in te schakelen, drukt u op de knop . Druk deze knop opnieuw in om uit te 
schakelen. 

De verwarmingsfunctie kan niet alleen worden ingesc hakeld!  
Ze kan slechts worden ingeschakeld nadat de massage functie ingeschakeld is.  

 
LED lamp : 

Om de lamp in te schakelen, drukt u op de knop . Druk deze knop opnieuw in om de lamp uit te 
schakelen. 
Opmerking : De LED lamp kan worden ingeschakeld zonder het apparaat te moeten inschakelen. 

 

Uitschakelen: 

Druk op de knop  om het apparaat uit te schakelen. 

ONDERHOUD EN ZORG 
- U mag het apparaat, noch één van de onderdelen niet  onderdompelen in water of 

andere vloeistoffen.  

Voor u het apparaat reinigt, moet u controleren of: 

� het wel degelijk uitgeschakeld is,  

� het afgekoeld is als u het eerder hebt gebruikt,  

� de stekker verwijderd is uit het stopcontact.  

•  Verwijder stof van het apparaat en de bedieningsfuncties met een zachte, droge en niet pluizende 
doek.  

•  Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen.  

• Reinig de rugleuning, het kussen en de armleuningen: Maak vlekken lokaal schoon met behulp van een 
licht vochtige spons. Laat indrogen.  

• Gebruik het alleen als het volledig droog is.  

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen die aan direct zonlicht, stof of hoge temperaturen zijn blootgesteld. 
 
LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huisho udafval. Uw gemeente heeft een speciaal 
inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vra ag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal 
hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk 
bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zij v oor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten  
worden gerecycleerd. Dit pictogram geeft aan dat de  elektrische en elektronische apparatuur speciaal 
moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit  een doorgekruiste container op wielen. 
Geïmporteerd door PRODIS, 1 rue de Rome 93110  Rosny -sous-Bois/ Frankrijk/ Gemaakt in de VRC      
Op de markt gebracht door EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD        


