BRUKERMANUAL
for
EXERFIT Massage Pillow

BUILT FOR HEALTH

Kundeservice
Har du noen spørsmål eller om det oppstår noen problemer, kontakt ditt servicesenter eller din
forhandler.
Din Shiatsu Massasjepute
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Massasjehoder
Massasjeklaff
Av/på knapp
Ledning
Strømledning
Justerbar stropp

Shiatsu Massasjepute
Bruk denne på stive nakker, stive rygger, såre skuldre, lysker og legger. Med dype toveis
massasjepunkter gir dette produktet deg en liknende opplevelse som den tradisjonelle Shiatsuterapien, men du får i tillegg muligheten til å bruke den beroligende varmen.
Den kompakte formen, det myke stoffet og den justerbare stroppen gir komfortabel støtte og
gir deg muligheten til å glemme stress og plager, både hjemme og på kontoret.

Hvordan bruke massasjeputa
1.
2.
3.
4.
5.

Sett inn ledningen fra puta (4) inn i strømledningen.
Plugg inn strømledningen i veggen.
Hvis du trenger det kan du feste puta i en stol med den justerbare stroppen.
Trykk på knappen for å starte.
Trykk to ganger for beroligende varmemassasje (massasjehodene vil gløde i gul farge).
Massasjehodene bruker nå noen minutter på å varmes opp.
6. Trykk en fjerde gang for å skru av produktet.
7. Når massasjen er over tar du ut strømledningen.

Posisjonere puta
Hovedfunksjonen til puta er å tilfredsstille alle behov og muskelgrupper som trenger
massasje. (se bilder)
Vedlikehold
Massasjeputa må kobles i fra og den må kjøles tilstrekkelig ned før du gjør den ren. Putt
IKKE puta i vann. Dra heller over med en klut. Bruk ikke spisse eller slipende gjenstander til
å gjøre rent med. Prøv IKKE å reparere eller demontere den selv. Har du problemer med
produktet under bruk, kontakt kundeservice.

VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE
Om det skulle oppstå andre problemer av noe slag, ber vi dere kontakte NF
servicesenter. Her sitter det konsulenter med spesiell kompetanse til å hjelp deg med
spørsmål rundt produktet, montering eller feil og mangler. Du kan også kikke på
hjemmesiden www.exerfit.no. Her vil det ligge mye informasjon rundt produktene.

VI ØNSKER AT DU SKAL KONTAKTE OSS FØR DU
EVENTUELT GÅR TILBAKE TIL BUTIKKEN MED
PRODUKTET:
Kundeservice: 32 27 27 27
Når du kontakter oss bør du ha denne brukerveiledningen, samt den originale
brukerveiledningen (”USER’S MANUAL”)

BESTILLING AV RESERVEDELER:
Kontakt eller skriv til
Kundeservice: 32 27 27 27
Mail: service@exerfit.no
Når du bestiller reservedeler er det viktig at du tar med følgende informasjon:
•Modellnummeret
•Navnet på produktet.
•Serienummeret på produktet.
•Key nummeret på reservedelene (finnes i Brukerveiledningen).
•Beskrivelse av delen du trenger, se på Exploded Drawing i brukermanualen.

