
 

 
 

  

1. Naam van het product 
Massagekussen 
 

2. Product code 
16800840 
  

3. Korte omschrijving 
Dit afwasbare massagekussen is perfect voor intensief gebruik. Geef druk op het kussen om het te 
laten vibreren en laat los om te stoppen. Geeft een zachte massage. Het kussen heeft twee 
verschillende massageniveaus. Dit vibrerende kussen is een perfect hulpmiddel om kalmerende, 
regulerende effecten te geven en zal ook een grote hulp zijn bij het behandelen van disfuncties van 
sensorische integratie. Door middel van een USB kabel kan het kussen opgeladen worden, waarna 
het kussen 18 uur gebruikt kan worden. Kleuren variëren. Gewicht: 500 gram. Werkt op aan/uit knop 
 

4. Zintuigstimulaties  
Voelen 
 

5. Technische informatie 

Afmeting: 30 x 30 x 9 cm (ongeveer) 
Gewicht: 425g (ongeveer) 
Nominale spanning: DC 5 V Nominaal  
vermogen: 0,8 W  
Accucapaciteit: 2200 mA 
 

6. Voorzorgsmaatregelen 
1. Om de beste prestaties te behouden, moet u de batterij leeg laten lopen voordat u deze 

voor het eerst oplaadt, wordt een volledige oplaadtijd van 6-8 uur en een te lange 
oplaadtijd van meer dan 10 uur niet aanbevolen.  

2. Gebruik het niet meer dan twee uur per keer.  
3. In geval van een kortsluiting of een brandongeval, dient u uit de buurt van vuur, water of 

andere vloeistoffen te blijven. Niet bewaren bij hoge temperatuur. 
4. Als u reinigt, veeg het dan af met gedesinfecteerd katoen dat in een neutraal 

reinigingsmiddel is gedrenkt. De schakelaar is verbonden met het deksel, verwijder het 
deksel niet. Niet onderdompelen in water.  

5. Niet aanbevolen voor zwangere vrouwen 
6. Massage kussen is om op te leunen of te rusten, plaats er geen zware voorwerpen op.  
7. Tijdens gebruik, in geval van ongebruikelijke omstandigheden of ongemakkelijk gevoel, 

dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik ervan. 

 
7. Hoofdkenmerken  

• Automatische start/stop massage. Het begint als je erop leunt, stopt als je weggaat.  

• Draadloos ontwerp met oplaadbare lithiumbatterij, 5V USB-interface, eenmalig opladen 
gedurende 18 uur (7-9 dagen) gebruik.  

• Multimodi kalmerende trilling massage voor alle delen van je lichaam om vermoeidheid te 
verlichten. 
 



 

 
 

 

• Het kan ook de spijsvertering verbeteren en helpen om gewicht te verliezen wanneer het 
wordt aangebracht voor buikmassage. 

• Hij is draagbaar (425 g) en kan worden gebruikt op de auto, thuis of op kantoor.  
 

7. In gebruik nemen  
1. Leun op het kussen om de massage automatisch te starten, u kunt de aan/UIT-schakelaar 

indrukken om de massage op elk gewenst moment te stoppen, druk nogmaals op deze knop 
om de massage te hervatten. Circulair op deze knop drukken kan ook een andere intensiteit 
selecteren.  

2. Wanneer u het kussen verlaat, stopt het automatisch.  
3. Het kan worden toegepast op alle delen van je lichaam voor een ontspannende massage. Het 

wordt geleverd met USB-kabel. Sluit deze kabel aan op een USB-poort zoals een computer, 
adapter of powerbank om op te laden. 
 

! Gebruik het massageapparaat NIET in de badkamer of op vergelijkbare natte/vochtige plaatsen, 
omdat een dergelijke omgeving de levensduur van het massageapparaat kan verkorten. !  
 
Zorg ervoor dat het massageapparaat niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht of in de buurt van 
verwarmingstoestellen en andere warmtebronnen wordt geplaatst.” 
 

8. Onderhoud 
• Schakel uit voor het reinigen.  
• Reinig alleen met een zachte, licht vochtige spons. Laat het apparaat nooit nat worden.  
• Dompel het apparaat niet onder in een vloeistof om schoon te maken.  
• Gebruik nooit schurende reinigingsmiddelen, borstels, benzine, kerosine, glas/meubelpoets 

of verfverdunner voor het reinigen van dit product.  
• Gebruik geen chemicaliën of schuurmiddelen om de buitenkant van het massageapparaat 

schoon te maken, omdat deze chemicaliën het materiaal kunnen beschadigen.  

• Gebruik uw massageapparaat niet als het defect is. Of op enigerlei wijze beschadigd is 
geraakt, laat het apparaat inspecteren door een gekwalificeerd persoon, demonteer het niet 
zelf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor meer informatie kun je onze website www.nenko.com bezoeken. 

http://www.nenko.com/

