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SC899/ LC-2017-A    2 IN 1 COMPACTE VERWARMING MASSAGER 
 

                      Gebruikershandleiding 
 
 

 

 
 

220-240V 50/60Hz   25W 
 
 

Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen 
vanaf 8 jaren en daarboven en personen met 

gereduceerde fysische, sensorische of mentale 
capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als 

zij onder supervisie staan of instructie krijgen  
betreffende het gebruik van dit apparaat op een 

veilige manier en de betreffende gevaren begrijpen. 
Kinderen moeten niet spelen met dit apparaat. 

Reiniging en onderhoud door gebruiker moet niet 
gedaan worden door kinderen zonder supervisie. 

 
Lees alstublieft de voorwaarden alvorens het gebruik van deze dienst, en 

bewaar deze voorwaarden zorgvuldig voor later gebruik.                                                 
 
 
 
 
 

Nederlands 
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A. GEZONDHEIDSMAATREGELEN 
 

Bij de volgende lichamelijke condities dit toestel pas gebruiken na doktersraadpleging:  
   -  zwangerschap  
   -  hartproblemen, vooral mensen met een pacemaker 
   -  diabetes 
   -  tuberculose 
   -  goedaardige of kwaadaardige gezwellen  
   -  andere gezondheidsproblemen  - Als u onverklaarde pijn ervaart, als je een medische 

behandeling dient te volgen, als u een medisch apparaat gebruikt, als u of een ernstige ziekte 
heeft die niet in deze handleiding wordt omschreven en in het geval van genegenheid die 
bijzondere voorzorgsmaatregelen opgegeven hebben gehad.  

 

Behoudens toestemming van de dokter dit massagetoestel niet gebruiken op lichaamsdelen die de 
volgende aandoeningen vertonen:  
 

 bloedingen,  
 kwetsuren,  
 zwellingen,  
 huiduitslag,  
 verbrande huid,  
 spataders,  
 open wondjes,  
 slechte doorbloeding, 
 blauwe plekken, 

 beschadigde huid,  
 flebitis,  
 trombose,  
 verlammings- of verdovingsverschijnselen, 

onverklaarbare pijn in de gemasseerde zone, 
het optreden van spierof gewrichtspijn 
binnen 72 uur na de behandeling. 
 

 
 Dit apparaat is niet bedoeld voor medisch gebruik. Gebruik geen aanvullende of alternatieve medische 

zorg! 

 Gebruik het massageapparaat niet in bed. Als u tekenen van slaperigheid ervaren, zet het uit. Niet 
gebruiken tijdens het slapen.  

 Niet gebruiken binnen 30 minuten voor of na een maaltijd.  

 Gebruik het apparaat niet wanneer u medicijnen gebruikt die de zintuigen kunnen afstompen. 

 NIET gebruiken op een gebied met een ongevoelige huid of in aanwezigheid van een slechte 
bloedsomloop. 

 Het oppervlak van het apparaat wordt verwarmd wanneer de infraroodverwarmingsfunctie wordt 
gebruikt. Mensen die ongevoelig zijn voor hitte moeten speciale zorg dragen. 

B. VEILIGHEIDSMAATREGELEN 
 

1. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is. Dit apparaat is 
uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik 

2. Controleer alvorens u het apparaat aansluit op het stopcontact of de spanning van uw apparaat, die is 
aangegeven op het kenmerkenplaatje, overeenstemt met de lokale spanning. 

3. Als u de voedingskabel van het toestel uit het stopcontact trekt, trek dan aan de stekker, niet aan de 
kabel. 

4. Gebruik geen andere dan de meegeleverde massagehulpmiddelen.  

5. Zet het apparaat uit en haal het apparaat van de stroom als u het handvat of de massagehulpstukken 
verwijdert of plaatst. 

6. Steek geen voorwerpen in openingen in het apparaat. Zorg dat bewegende delen altijd vrij kunnen 
bewegen en dat er geen voorwerpen of vingers tussen zitten.  

7. Let op dat er geen haren verstrikt raken in het apparaat. Draag indien nodig een haarnetje. 

8. Dek het apparaat nooit af wanneer het ingeschakeld is (met een deken, kussen, enzovoort). 

9. Laat het apparaat nooit zonder toezicht ingeschakeld, in het bijzonder niet, wanneer er kinderen in de 
buurt zijn.  
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10. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het niet in gebruik is. 

11. Pas het apparaat niet toe bij gezelschapsdieren of anderen dieren. 

12. Gebruik het massageapparaat niet in bed. In geen geval mag u tijdens het gebruik in slaap vallen. 

13. Het apparaat niet in de buurt van water gebruiken. 

14. Het apparaat moet uit het stopcontact getrokken worden: 

 als er een probleem is tijdens de bediening; 

 alvorens het apparaat te reinigen of er onderhoud aan uit te voeren, 

 alvorens het te monteren of demonteren; 

 wanneer u klaar bent met het apparaat te gebruiken. 

15. Gebruik het apparaat niet wanneer het tijdens de bediening niet juist werkt of indien de stroomkabel of 
stekker beschadigd is. 

16. Probeer het apparaat nooit zelf uit elkaar te halen of te herstellen. Breng uw apparaat naar een erkend 
servicecentrum. Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus. 

17. Uit de buurt houden van warmtebronnen, direct zonlicht, vochtigheid, water en andere vloeistoffen. 

18. Niet laten vallen, kortsluiten, aanpassen, uit elkaar halen of doorboren. 

19. Behandel het product met zorg. Een klap, een schok of een val, zelfs van een lage hoogte, kan het 
beschadigen. 

20. Het oppervlak van het apparaat wordt heet wanneer de infrarood warmtefunctie. Mensen die 
ongevoelig zijn voor hitte moeten speciale zorg dragen. 

 

C. PRODUCTBESCHRIJVING 
   

Massager (Het gehele produkt met heft) Hand massager Inclusief Bijlagen 

 

 

 

 

 

21. Schuiffunctie Schakelaar (posities : « M » = AAN met trilling massagefunctie /  
« M+L »=     massage met infrarood warmte/ UIT) 

22. Trillingssnelheid regelen knop (traploos instelbare massage snelheid) 

23. Handriemen 

24. Hoofdmassage met infrarood warmtefunctie  

25. Knoppen te vergrendelen / ontgrendelen heft(2)  

26. Voedingskabel  

27. Verwijderbaar heft 

a. Zachte bijlagen 

b. Bijlagen met 
schoenbeslag 

c. Insteek Deksel 
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D. HOE TE VERANDEREN IN HAND MASSAGE OF VERVANGEN HEFT 
 

Hand massager 

1 2 3 

   
Plaats één hand onder het heft aan de 
achterkant. Terwijl u de 
massagemachine stevig vasthoudt, 
drukt u beide knoppen tegelijkertijd 
met de andere hand hard in. 

Terwijl u stevig 
drukt, trekt u 
aan het handvat 
van de 
massagehoof. 

Nadat u de heft hebt verwijderd, plaatst u het 
insteekdeksel zo dat de centrale geleiding in het 
middelste gat aan de achterkant van de hoof van 
de massager wordt geplaatst. Zorg ervoor dat de 
kabel zich boven aan de geleider bevindt voordat 
u de geleider plaatst. Plaats vervolgens het 
insteek deksel 

 Heft bijlagen 

1 2 3 

 
  

Steek je duim in het centrale gat 
insteek deksel. 

Trek het eraf. . Plaats de heft terwijl u 
tegelijkertijd op beide knoppen 
drukt 

 
E. HOE TE BIJGAAND MASSAGE BIJLAGEN 
 

Zet de  gewenste  bijlagen. Druk vervolgens om het aan te passen tot een klik 
Voor zacht massage  Voor doelstellingen en intense 

massage 
1 2  1 2 

 

  

 
OR 

  
    

Opmerking: U kunt doorgaan met of zonder bijlagen. 
   

F. HANDELINGEN 
 

1. Voor u de stekker  doet moet u het gewenste accessoire aantrekken als u van plan bent om met een van 
hen te masseren. 

2. Nadat u hebt gecontroleerd of de rits in de stand "UIT" staat, sluit u de massage. 

3. Afhankelijk van het gebied van het lichaam dat u wilt massage, kiest u uw positie om comfortabel te zijn: 
sta op, ga zitten of ga liggen. 

4. Trek hem aan door op de rits op de "M" positie te drukken (alleen massage). Het massagehoof begint te 
trillen. 
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5. Draai de knoptrilling naar rechts om de gewenste intensiteit aan te passen: van onder naar boven. Het 
wordt aanbevolen om met een zachte snelheid te beginnen en geleidelijk te verhogen, afhankelijk van uw 
gevoeligheid voor massage. Om de intensiteit te verminderen, draait u de knop tegen de klok in. 

6. Druk op de schakelaar op “M+L”om de massage met infrarood warmte te krijgen, het rode lampje is aan. 
Een paar minuten later wordt de warmte gevoeld en gaat door totdat u het apparaat stopt. Opmerking: 
Afhankelijk van uw gevoelens kunt u deze functie uitvoeren zonder dat u zich gehecht voelt aan de 
infraroodwarmte of met het accessoire om de warmte te verminderen. 

7. Plaats het apparaat op het deel van het lichaam dat u wilt masseren. Zie de onderstaande illustraties. 

8. Zet min of meer druk op de massager om de gewenste massage resultaten te krijgen. 

 NOOIT Massage de wervelkolom, gewrichten, botten (knie, enkel, elleboog, enz.), hoofd, 
borst of andere gevoelige delen van het lichaam direct. 

 Dring niet aan op hetzelfde deel van de huid als het onaangenaam begint te worden. 
Verander en masseer een ander deel van de huid. De massage zou leuk voor je moeten zijn. 

 Plaats het apparaat NOOIT op een oppervlak wanneer het is ingeschakeld. 

 Gebruik het apparaat niet langer dan 15 minuten. Schakel het apparaat uit, trek de stekker 
uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het opnieuw gebruikt. 

 Het apparaat is uitgerust met een motor beveiligings systeem dat de motor uitschakelt in 
geval van oververhitting. Als dit gebeurt, laat u het apparaat afkoelen voordat u het 
opnieuw probeert op te starten. 

9. Als u klaar bent met het gebruik, schakelt uit en koppel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. PROBLEEMOPLOSSING 
 

PROBLEEM OPLOSSINGEN 
De motor werkt niet na het onderbrengen van 
massager. 

Zorg ervoor dat de schakelaar correct is geplaatst. 

De motoruitschakeling.   Het apparaat is uitgerust met een motor beveiligings 
systeem dat de motor uitschakelt in geval van 
oververhitting. Als dit gebeurt, laat het apparaat dan 
afkoelen voordat u het opnieuw probeert op te starten. 

Het duurt lang voordat het hoof van de 
massager machine is opgewarmd. 

    In de winter of in een omgeving met lage temperaturen 
heeft de massage machine mogelijk tijd nodig om op te 
warmen wanneer u deze in infraroodwarmte plaatst. Laat 
ongeveer 5 minuten lopen om op te warmen. 

 
 
 

H. REINIGING EN ONDERHOUD 
 

 DOMPEL  NIET IN WATER OF EEN ANDERE VLOEISTOF. LEG HET NIET ONDER EEN LOPENDE KRAAN. 

 GEBRUIK GEEN SCHUURMIDDELEN OF OPLOSMIDDELEN. 

 KOPPEL HET APPARAAT EN LAAT DE  AFKOELEN VOORDAT U REINIGING 
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 Reinig met een droge, gevulde doek. Als het vuil is, gebruik dan een vochtige doek lichtjes een doek 
en droog goed. 

 Delen die in direct contact staan met de huid kunnen worden gedesinfecteerd met alcohol. 
 Bewaar het apparaat op lage temperatuur op een droge, luchtige plaats. 

 
LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudelijk afval. Uw gemeente heeft een 
speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich 
de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten 
bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zij voor het milieu of voor de 
volksgezondheid en moeten worden gerecycled. Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en 
elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een 
doorkruiste container op wielen. 
De voedings aansluiting voor kabel voor dit apparaat kan niet worden vervangen. Het apparaat 
moet worden gemonteerd als de kabel beschadigd is. 
Geïmporteerd door EML – Prodis Merk, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Fankrijk/ Gemaakt 
in de VRC 
Op de markt gebracht door EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str.3, D-40764 
LANGENFELD, Duitsland 

 
 
 
 
 


