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Massageapparat, Fighter MX 
 
Før brug: 

• Kontakt lægen inden brug af massageapparatet, hvis De lider af en eller flere af følgende 
fysiske lidelser: akut opstået sygdom, ondartede svulster, knoglebrud, forstuvninger, 
forhøjet blodtryk, hjerte-sygdomme, allergiske reaktioner, ved graviditet eller lige efter 
fødsel m.m. 

• Massageapparatet må ikke bruges direkte i ansigtet. 
• Benyt ikke massageapparatet inden for de første 30 minutter efter et måltid. 
• Luk ikke af for luftfilteret mens massageapparatet er i brug. 
• Se brugervejledningen i pakken for oplysninger om, hvilke strømkilder, der må benyttes. 
• Kontroller, at massageapparatet virker hensigtsmæssigt 
• Kontroller at stikket er sat rigtigt og forsvarligt i stikkontakten inden apparatet tændes. 
• Brug ikke dette apparat sammen med andet udstyr, end det, der er med i pakken. 
• Apparatet må ikke benyttes eller opbevares i badeværelset eller andre fugtige steder. 
• Vær opmærksom på, at massageapparatet ikke er til indføring! 

 
Under brug: 

• Brug ikke massageapparatet i mere end 2 minutter på det samme sted, og ikke mere end 10 
minutter i alt. 

• Stop massageapparatet omgående, hvis der opstår uventede følelser i kroppen. 
• Undgå at presse eller slå massagehovedet mod hårde områder på kroppen. 
• Brug et håndklæde som beskyttelse ved massage af følsom hud. 
• Afbryd straks strømmen, hvis massageapparatet ikke virker som forventet. 

 
Efter brug: 

• Sæt kontakten på ”off” inden opbevaring af massageapparatet 
• Sørg altid for, at massageapparatet er rengjort. 

 
Vedligehold: 

• Det er ikke tilladt at ændre på massageapparatets opbygning. 
• Henvend dem til en autoriseret forhandler, hvis massageapparatet går i stykker – forsøg 

aldrig selv at reparere det. 
• Tjek at apparatet fungerer efter hensigten inden brug, og hvis apparatet ikke har været i brug 

i længere tid. 
• Brug altid kun sæbevand eller et neutralt rengøringsmiddel til rengøring af apparatet. MÅ 

IKKE NEDSÆNKES I VAND 
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Batterier:  

• Sørg for at batterierne sidder korrekt (+/-) 
• Fjern batterierne, når hjælpemidlet ikke er i brug og inden rengøring. 
• Brug kun de anbefalede batterier. 
• Benyt kun hjælpemidlet, når det er tilsluttet korrekt. 
• Bland ikke forskellige typer eller nye/gamle batterier. 
• Kontroller, at batterirummet lukker helt tæt. 
• Sørg for, at der ikke kommer glidemiddel eller andre væsker ind til batterierne 

 
Bemærkninger: 

• Vær opmærksom når De bruger hjælpemidlet første gang - vibrationerne kan være kraftige. 
• Vær forsigtig ved rengøring af hjælpemidlet – pas på, at der ikke kommer vand i de 

elektriske dele. 
• Opbevar hjælpemidlet et tørt sted, og ikke sammen med andre produkter. 
• Sørg for, at hjælpemidlet er helt afkølet inden det pakkes væk. 
• Ved langvarig brug kan hjælpemidlet blive overophedet. Hvis De oplever, at hjælpemidlet 

bliver varmt, så sluk det, og vent til det er afkølet helt, inden det tændes igen. 
 
Beskrivelse: 
Kraftig eldreven vibrator med 2 trin. Til stikkontakt. Produktet kan anvendes på hele kroppen 
(undtagen direkte i ansigtet), kan dog ikke anvendes til indføring. Et godt massageapparat til dem, 
der ikke har så mange kræfter, men godt kan lide at få eller give kropsmassage. Sexologer anbefaler 
desuden denne ”vibrator” til kvinder, som er anorgastiske. 
 
Materiale: Hård plast med gummi-hoved.  
 
Størrelse: håndtag: 17 x 5 cm., massagehoved: 9 x 6 cm. 
 
Anvendelse: 

• Sæt stikket i stikkontakten i væggen. 
• Tænd/sluk massageapparatet samt juster vibrationerne på den røde knap på skaftet. 
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