
MASSAGEKUSSEN 
BEDANKING VOOR AANKOOP 
JOCCA dankt u voor het vertrouwen in onze producten, wij zijn er zeker van dat u volstrekt tevreden zal zijn met uw aankoop. Om 
nog beter aan uw behoeften te voldoen, staat de klantenservice van JOCCA ter beschikking voor vragen en advies:   
atencionalcliente@jocca.es 
BESCHRIJVING 
a- Massagekussen 
b- Massagemotoren 
c- Banden voor het opbergen 
d- Massagebediening 
e- Aansluiting voor adapter 
f- AC/DC-adapter 

 
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN 
- BELANGRIJKE INSTRUCTIES, BIJHOUDEN VOOR TOEKOMSTIGE RAADPLEGING 
- Deze instructies zijn uiterst belangrijk; lees de handleiding aandachtig voordat u het apparaat gebruikt 
en bewaar ze voor toekomstige raadpleging. 
- JOCCA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een verkeerd gebruik van het product, of een ander 
gebruik dat niet in deze handleiding beschreven staat. 
- Voordat u het product voor het eerst gebruikt, haalt u het uit de verpakking en controleert u of het in 
perfecte staat verkeert; is dan niet het geval, gebruik het apparaat dan niet en neem contact op met 
JOCCA, aangezien de garantie elke oorspronkelijke schade of fabricagefout dekt. 
- Dit product is enkel aangewezen voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet in slecht weer. 
Stel het apparaat niet bloot aan weersinvloeden zoals regen, sneeuw, zon enz. aangezien dit de werking 
kan beïnvloeden. 
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, personen met een fysieke, zintuiglijke of 
geestelijke beperking of personen met een gebrek aan ervaring en kennis, indien ze onder toezicht staan 
of de juiste instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende 
gevaren kennen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. De door de gebruiker uit te voeren 
reiniging en onderhoud mogen worden uitgevoerd door kinderen vanaf 8 jaar indien ze onder toezicht 
staan. 
- Het apparaat buiten het bereik van kinderen onder 8 jaar houden. 
- Kinderen moeten onder toezicht staan om te garanderen dat ze niet met het apparaat spelen. 
- Vergeet niet dat dit product is ontwikkeld om te ontspannen, niet om te genezen. - Voordat het 
apparaat in het stopcontact wordt gestoken controleert u of de kabel en stekker in perfecte toestand 
verkeren, en of de spanning aangegeven op het apparaat geldig is voor uw elektrische installatie. 
- Gebruik steeds de meegeleverde AC/DC-adapter; probeer het apparaat nooit te gebruiken met een 
andere adapter, zelfs niet als de kenmerken dezelfde lijken. 
- Indien u vaststelt dat de stroomkabel, de stekker of adapter beschadigd is, of in water of een andere 
vloeistof is gevallen, mag u het apparaat niet langer gebruiken; probeer ook niet de kabel, stekker of 
adapter te vervangen. Laat het beschadigde onderdeel rechtstreeks vervangen bij een erkend 
servicecentrum van JOCCA. 
- Dompel het apparaat of een onderdeel ervan niet onder in water of een andere vloeistof. 
- Rol de stroomkabel volledig uit om oververhitting te vermijden. 
- Indien u voelt dat de warmte geleverd door het apparaat te sterk is, haal dan onmiddellijk het kussen 
van uw lichaam. 
- Om het apparaat uit het stopcontact te halen moet u steeds trekken aan de stekker, niet aan de kabel. 
- Voor uw veiligheid en een optimale werking van het apparaat gebruikt u steeds de accessoires en 
vervangingsonderdelen van JOCCA. 
- Dompel het apparaat of een onderdeel ervan niet onder in water of een andere vloeistof. 
- Rol de stroomkabel volledig uit om oververhitting te vermijden. - Indien u voelt dat de warmte 
geleverd door het apparaat te sterk is, 
haal dan onmiddellijk het kussen van uw lichaam. 
- Om het apparaat uit het stopcontact te halen moet u steeds trekken aan de stekker, niet aan de kabel. 
- Voor uw veiligheid en een optimale werking van het apparaat gebruikt u steeds de accessoires en 
vervangingsonderdelen van JOCCA. 
- Controleer het apparaat regelmatig op sporen van slijtage of schade, bijvoorbeeld wegens een 
verkeerd gebruik. Raadpleeg in dat geval uw distributeur voor elk nieuw gebruik. 
- Gebruik het apparaat niet indien uw lichaam nat of bezweet is, noch met natte handen of voeten. 



- Deze instructies zijn uiterst belangrijk; lees de handleiding aandachtig voordat u het apparaat gebruikt 
en bewaar ze voor toekomstige raadpleging. 
- JOCCA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een verkeerd gebruik van het product, of een ander 
gebruik dat niet in deze handleiding beschreven staat. 
- Voordat u het product voor het eerst gebruikt, haalt u het uit de verpakking en controleert u of het in 
perfecte staat verkeert; is dan niet het geval, gebruik het apparaat dan niet en neem contact op met 
JOCCA, aangezien de garantie elke oorspronkelijke schade of fabricagefout dekt. 
- Dit product is enkel aangewezen voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet in slecht weer. 
 
GEBRUIKSAANWIJZING 
- Het apparaat heeft een veiligheidssysteem dat het uitschakelt na 15 minuten onafgebroken werking. 
- Controleer voor aansluiting van het apparaat dat het in perfecte toestand verkeert. 
- Verbind de meegeleverde AC/DC-adapter (Afb. F) met de bediening zoals aangegeven op de afbeelding 
en steek het andere uiteinde van de adapter in het stopcontact. - Sluit dan de bediening aan op het 
kussen, zorg daarbij dat de pinnen overeenkomen met de gaten. 
- Breng het massagekussen aan op de plaats waar u het wilt gebruiken. 
- Neem de bediening en druk op de knop I/O. Het kussen wordt automatisch ingeschakeld en er gaat 
een lampje branden om aan te geven dat het werkt. 
- Het kussen heeft 5 massageprogramma's en 3 intensiteitsniveaus, die kunnen worden geselecteerd 
met de bediening. 
- Door te drukken op de knop MODE (F1-F5) kunt u het programma 1 tot 5 kiezen, via F1, F2, F3, F4 en 
F5. 
- Na selectie van het gewenste massageprogramma kunt u de intensiteit tot 3 maal verhogen door te 
drukken op de knop: 
I: lage intensiteit II: gemiddelde intensiteit III: hoge intensiteit 
- U kunt ook het lichaamsdeel selecteren dat u wilt masseren: hals, onderrug, bovenrug en benen. Druk 
daarvoor op de knop van elk deel op de bediening. Een lampje geeft het geselecteerde deel weer dat zal 
worden gemasseerd. 
- Om de warmtefunctie te activeren, drukt u op de knop  en het lampje gaat branden; om de functie te 
deactiveren, drukt u op dezelfde knop. 
- Om de massagefunctie uit te schakelen, drukt u opnieuw op de knop I/O. 
- Het apparaat is pas volledig uitgeschakeld wanneer de stekker uit het stopcontact wordt getrokken. 
 
REINIGING EN OPSLAG 
- Voordat u het apparaat reinigt, controleert u of de stekker uit het stopcontact is getrokken. 
- Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen of producten die het apparaat kunnen beschadigen. 
- Reinig het apparaat met een droge doek om resten van stof of vuil te verwijderen. - Gebruik een droge 
doek om de bediening te reinigen. 
- Bewaar het apparaat op een schone en droge plek. 
- Koppel het apparaat los van het lichtnet indien u het langere tijd niet gebruikt. 
TECHNISCHE GEGEVENS 
LADER:  100-240 V ~ 50/60 Hz 0,5ª 
12 V DC 1,2 A 
- Dit apparaat is conform de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU en de richtlijn 2014/30/EU voor 
elektromagnetische compatibiliteit. 
 
RECYCLING VAN HET PRODUCT - MILIEU 

Verpakking 
De materialen van de verpakking van dit apparaat kunnen worden verzameld, gescheiden en 
gerecycled. Gebruik geschikte publieke containers voor elk type materiaal. 
 

Elektrisch/elektronisch product 
Dit symbool geeft aan dat, indien u het apparaat wenst af te voeren aan het eind van zijn 
levensduur, u dit moet doen via een erkende afvalverwerker door middel van de selectieve 
ophaling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). 
Dit product heeft geen concentraties van stoffen die het milieu kunnen schaden. 


