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Grattis!
Med köpet av denna massageenhet visar du att du är medveten om din hälsa.
För att njuta av fördelarna med din massageenhet på lång sikt, ber vi dig att läsa och följa bruksanvisningen noga.
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Sedan starten år 2000, står namnet CASADA för högkvalitativa produkter på hälso-spa och fitnessmarknaden Idag finns CASADA utrustning tillgänglig i 37 länder över hela världen.
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kvalitet
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Vi önskar dig mycket nöje med din personliga Twist2Go.
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Läs noga igenom följande instruktioner till innan du använder massageenhet för att säkerställa dess funktion och optimala effekt. Behåll dessa användarinstruktioner!
•
•

SÄKERHETSINSTRUKTIONER / INUTI FÖRPACKNINGEN / START

•
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Denna massageenhet överensstämmer med erkända tekniska principer och gällande säkerhetsbestämmelser.
Denna utrustning är underhållsfri. Alla nödvändiga reparationer måste utföras av en auktoriserad
fackman. Felaktig användning och otillåtna reparationer är förbjudna av säkerhetsskäl och gör
garantin ogiltig.
Rör aldrig stickproppen med våta händer.
Undvik att utrustningen kommer i kontakt med vatten, höga temperaturer och direkt solljus.
Var noga med att koppla bort utrustningen från eluttaget under längre perioder av icke-användning
för att eliminera risken för kortslutning.
Använd inte skadade stickkontakter, sladdar eller lösa uttag. Skadade stickkontakter eller sladdar
måste bytas ut av tillverkaren, servicerepresentant eller av kvalificerad personal. I händelse av
felfunktion koppla ur utrustningen omedelbart. Vi tar inget ansvar för skador till följd av oriktig eller
felaktig användning.
För att förhindra alltför stor påfrestning på muskler och nerver, bör den rekommenderade massagetiden på 30 minuter inte överskridas.
Använd aldrig vassa eller spetsiga föremål
All massage – även massage för hand – måste undvikas under graviditet och/eller vid ett eller flera
klagomål i massageområdet: huvudsjukdomar, senaste skador, trombotiska sjukdomar, inflammationer och svullnad av något slag samt cancer. Samråd med din läkare rekommenderas före varje
behandling av lidanden och krämpor.
Använd inte enheten när du kör.
Om du är beroende av elektriska hjälpmedel såsom en pacemaker, rådgör med din läkare innan
användning i alla fall.

Inuti förpackningen
•
•
•

Twist2Go
Adapter
Biladapter

Start
Anslut adaptern med enheten och koppla därefter in strömkontakten i eluttaget. Vrid nu på
enheten via kontrollpanelen.
Med biladaptern kan Twist2Go också användas när du reser (inte användas när du kör!).
Anslut bara biladaptern i cigarettändaruttaget.

Tekniska data
Enhetens mått:

35 x 23 x 15 cm

Vikt:

1,8 kg

Spänning adapter:

Ingång: 100 -240 V ~ 50/60 Hz, 1 A
Utgång: 14 V 1,7 mA

Spänning utrustning:

Batteri:

Märkeffekt:

24 Watt

litiumbatteri 11.1V/2200 mAh

Gångtid:

1 – 1,5 timmar

Laddningstid:

3,5 timmar

Certifikat:

Specialfunktioner
KNÅDNING
Här fattar man tag om hud och muskulatur och knådar, antingen med tummar och
pekfingrar eller med båda händerna. Den här massagetekniken används framför allt
för att lösa upp spänningar.
UPPVÄRMNING
En djupverkande och värmande funktion som får dig att spänna av fullständigt. Med
sin djupverkande effekt passar den här funktionen särskilt bra för spända muskler.

TRÅDLÖS
Trådlös massageapparat.

TUMTRYCK
Runda massagehuvuden, som påminner om människans tumtoppen, ger en äkta massageupplevelse.

TEKNISKA DATA / SPECIALFUNKTIONER

Säkerhetsinstruktioner
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Konformitetsförklaring

De ytterligare aktiva banden garanterar inte bara den optimala placeringen av Twist2Go. De tar
också ytterligare fördelar: Du kan reglera trycket på det drabbade området till dina egna behov
och du kan njuta av din Twist2Go massage utan att behöva leta efter något att luta sig mot.

Överensstämmer med EU-direktiven EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU.

Garantivillkor
Kontrollpanel
[1] På/Av
Använd denna knapp för att starta Twist2Go (3 sek.). Funktionen
knådning/Shiatsu och uppvärmning startar. Tryck den här knappen i
ytterligare 3 sekunder för att stänga av Twist2Go.
[1]
[2] Värme
Använd den här knappen för att aktivera och åter inaktivera värmefunktionen.
[3] Hastighet
Använd den här knappen för att koppla om mellan två hastighetsnivåer.

Återförsäljaren ger den lagstadgade garantitiden på den produkt som beskrivs på nästa sida. Garantin gäller från inköpsdatum. Inköpsdatum anges på inköpskvittot.
Återförsäljaren skall reparera eller ersätta produkter gratis som är registrerade i Tyskland och som
be-finns vara defekta. Delar utsatta för slitage såsom tyg täcker inte omfattas. För att begära ditt
anspråk, skicka helt enkelt tillbaka den felaktiga produkten med kvittot före utgången av
garantiperioden. Garantianspråket gäller inte om det kan fastställas att ett fel har inträffat, t.ex.
genom yttre påverkan eller som ett resultat av en reparation eller ändring som inte utförts av
tillverkaren eller av en auktori-serad återförsäljare.
Garantin som beviljas av säljaren är begränsad till reparation eller utbyte av produkten. Under denna
garanti, har tillverkaren eller säljaren inget ytterligare ansvar och är inte ansvariga för skador som
orsakats av åsidosättande av bruksanvisningen och / eller felaktig användning av produkten.
Om undersökning av produkten av säljaren visar att garantianspråket hänför sig till en defekt som
inte täcks av garantin eller att garantitiden har gått ut, skall kostnaden för inspektion och reparation
betalas av kunden.

[2]
[3]

Felsökning
Fel
Massageenheten kan inte
fungera trots att den har
anslutits till elnätet.

Justering
•

Kontrollera anslutningen till adaptern

Casada International GmbH
www.casada.com

•

 nheten kan vara överhettad efter långvarig användE
ning. Det kommer automatiskt att svalna för att återuppta sitt normala tillstånd. Stäng av strömmen och låt
enheten svalna i 30 till 50 minuter.

Copyright bilder och texter är föremål för upphovsrätt till Casada International GmbH och får inte
användas för andra ändamål utan uttrycklig bekräftelse.
in c e
Copyright © 2020 Casada International GmbH. Med förbehåll för allas 0rättigheter.
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Lagring/Underhåll
Regelbundet underhåll förlänger livslängden på din Twist2Go vilket också garanterar säker drift i
alla lägen.
1
2
3
4

Santé Sweden AB
www.santesweden.se

Rekommenderad lagring: torrt, dammfritt.
Håll vätskor och öppen eld borta från Twist2Go.
Rengör utrustningen med användning av en torr, mjuk trasa.
Dra alltid ur Twist2Go när den inte används.
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KONFORMITETSFÖRKLARING / GARANTIVILLKOR

OPTION / KONTROLLPANEL / FELSÖKNING / LAGRING/UNDERHÅLL
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