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Tak for dit køb af dette Witt Personal Care produkt.
Før du anvender det, bedes du læse denne brugsvejledning grundigt, og vær især
opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne, for at sikre korrekt funktion og brug
af stolen.
Bemærk: Vi forbeholder os ret til at foretage løbende ændringer/opdateringer af
produktet uden forudgående varsel.
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SIKKERHEDSANVISNINGER
1. Vigtige sikkerhedsanvisninger
- Børn må ikke bruge massagestolen.
-M
 assagestolen skal forbindes korrekt til jord. Stikket skal sættes ind i en passende
stikkontakt, der er korrekt installeret i henhold til alle lokale bestemmelser.
- Træk stikket ud efter brug og før rengøring, for at undgå person- eller produktskade.
- Følg anvisningerne i denne vejledning.
- Brug ikke tilbehør, som ikke er beregnet til brug med massagestolen.
- Massagestolen er udelukkende til indendørs brug.
- Læs denne brugsvejledning grundigt, inden du betjener massagestolen.
- Det er forbudt at bruge massagestolen til andet end den tilsigtede brug.
- Brug ikke massagestolen i mere end 20 minutter ad gangen.
- Brug ikke massagestolen, hvis stoffet er beskadiget eller ødelagt.
- Brug ikke massagestolen, hvis ventilationshullerne er tildækkede eller blokerede.
- Tab ikke genstande ned i massagestolen.
- Fald ikke i søvn i massagestolen, når massagestolen er i gang.
- Brug ikke massagestolen, når du er beruset, eller hvis du har det dårligt.
- For at undgå ubehag, bør massagestolen tidligst anvendes en time efter et måltid.
- Brug ikke overdreven kraftfuld massagefunktion, for at undgå skader.
2.Det omgivende miljø
-B
 rug ikke massagestolen ved høje temperaturer eller i fugtige miljøer såsom badeværelset.
- Brug ikke massagestolen, hvis temperaturen ændres markant.
- Brug ikke massagestolen i et meget støvet eller brandfarligt miljø.
- Sørg for at have god plads omkring massagestolen og en god ventilation.
3.Følgende personer frarådes at bruge massagestolen
- Personer som lider af osteoporose (knogleskørhed).
-P
 ersoner med hjertesygdom, eller som benytter elektroniske medicinske apparater, som
er indlejret i kroppen, som f.eks. hjertepacemaker etc.
- Personer med feber.
- Kvinder som er gravide eller menstruerer.
- Personer med hudsygdom eller personer med skadet hud.
-B
 ørn under 14 år, eller personer med fysiske, sensoriske eller mentale gener, som ikke
råder over tilstrækkelig erfaring og kundskaber. Undtaget de tilfælde, hvor de er under
opsyn.
- Personer som er under behandling af læger, eller personer som føler sig utilpasse.
- Personer som er våde, må ikke bruge massagestolen.
-M
 assagestolen er udstyret med varmefunktion, så personer som er varmefølsomme,
bør bruge den med særlig omtanke.
4.Sikkerhed
-K
 ontroller, at strømforsyningen passer til dette specifikke produkt. Brug venligst ikke
strømforsyning, der overskrider den anbefalede elektriske spænding, da det kan forårsage brandulykker eller produktskade.
- For at undgå stød, træk hverken stikket ud eller sæt det i med fugtige hænder.
-L
 ad ikke vand trænge ind i massagestolen for at undgå elektrisk stød eller produktskade.
-L
 edningen må ikke beskadiges eller bøjes overdrevent. Du må ikke ændre på det elektriske kredsløb.
-B
 rug ikke en våd klud til at rengøre massagestolens elektriske dele, f.eks. stikket og
stikkontakten.
-H
 old afstand til massagestolen under strømafbrydelse for at undgå skader, hvis strømmen pludselig kommer tilbage.
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-B
 rug ikke massagestolen, hvis den ikke virker korrekt. Kontakt venligst lokal forhandler
med det samme.
- Brug ikke massagestolen, hvis du føler dig utilpas. Kontakt en læge.
-M
 assagestolen er ikke beregnet til brug af børn eller personer med fysiske, sensoriske
eller mentale gener eller personer, som ikke råder over tilstrækkelig erfaring og
kundskaber. Undtaget er de tilfælde, hvor de instrueres i brugen af produktet, og hvor
de i begyndelsen er under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Før tilsyn med børn, så de ikke leger med massagestolen.
-H
 vis ledningen eller strømstikket på nogen måde bliver beskadiget, skal du frakoble
den fra hovedforsyningen med det samme, samt konsultere en autoriseret elektriker for
reparation eller udskiftning.
5.Vedligeholdelse
- Ingen, bortset fra autoriseret personale udvalgt af vores virksomhed, bør demontere,
vedligeholde eller ombygge denne massagestol. I tilfælde af problemer, kontakt venligst
lokal forhandler med det samme.
- Glem ikke at frakoble strømmen efter brug.
-H
 vis ledningen eller strømstikket på nogen måde bliver beskadiget, skal du frakoble
den fra hovedforsyningen med det samme, samt konsultere en autoriseret elektriker for
reparation eller udskiftning.
-R
 ul ledningerne sammen og opbevar massagestolen et støvfrit, tørt sted, hvis
massagestolen ikke bruges i længere tid.
-O
 pbevar ikke massagestolen på et sted med høje temperaturer eller nær ild, og undgå
at udsætte den for direkte sollys i længere tid.
- Brug ikke massagestolen, hvis stikkontakten sidder løst.
- Tør massagestolen af med en tør klud, når du rengør den. Brug ikke fortynder eller sprit.
-D
 e mekaniske dele på massagestolen er specialdesignede. Det er ikke nødvendigt med
speciel vedligeholdelse.
- Brug ikke skarpe opløsningsmidler til at behandle dette produkt.
-R
 ul eller træk ikke massagestolen hen over ujævne overflader. Massagestolen skal
løftes, hvis den skal flyttes.
- Brug ikke massagestolen kontinuerligt; lad den ikke køre uafbrudt.
6.Funktionsfejl kan skyldes:
Det er naturlige bevægelseslyde, hvis motoren brummer, når den er i brug.
-H
 vis fjernbetjeningen ikke virker, kontroller om stik og ledning er korrekt tilsluttet, og
sørg for at tænde for kontakten.
-H
 vis den beregnede driftstid er gået, vil massagestolen automatisk slukke. Hvis
massagestolen kontinuerligt er i drift, vil temperaturbeskyttelsen sørge for, at
massagestolen automatisk slukker. Massagestolen kan bruges igen efter en halv times
pause.
7.Opbevaring
- Temperatur ved opbevaring: -5 °C - 35 °C
- Fugtighedsgrad: 20 % til 80 %.
- Opbevar ikke i nærheden af brandfarlige eller ætsende gasarter, f.eks. benzin.
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Advarsel:
Pres ikke ned på benstøtten, når denne løftes, for at undgå at massagestolen tipper
forover og for at forhindre person- eller produktskade.

Pres ikke!

Advarsel:
Vær opmærksom på, at massagearmen ikke er placeret i sædet, inden du sætter dig i
stolen, for at undgå person- eller produktskade.
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Advarsel:
Sørg for, at ledningen eller stikket ikke trækkes ud, når massagestolen er i standby
eller er tændt, for at undgå elektrisk stød eller produktskade. Det anbefales at
trække ledningen ud og gemme den væk efter brug af massagestolen.
.

Advarsel:
Sørg for, at børn eller kæledyr ikke opholder sig eller leger under eller ved
massagestolen, benstøtten og bagbeklædningen, før du aktiverer zero gravityfunktionen, for at undgå person- og produktskade. Det er ikke tilladt for børn og
dyr at lege på massagestolen, specielt ikke når den er i brug. Man må heller ikke
stå eller sidde på ryglæn eller armlæn.
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OVERSIGT OVER MASSAGESTOLEN
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FUSE:
T5AL 250V

8

21

ON/OFF

22

POWER INPUT

23

1. Hovedstøtte
2. 3D digitale højttalere m/
stemmekontrol (mikrofon
i venstre side)
3. Overarm: lufttrykspuder
til massage af overarmen
4. Arm: luftpuder til
massage af armen
5. Massage m/
magnetterapi
6. Holder til fjernbetjening
eller mobiltelefon
7. USB-port til opladning
8. Hynde til sædet
9. Benstøtte
10. Fodstøtte
11. Rygstøtte
12 .Armlæn
13. Genvejstast
14. LED-lys
15. Sidebeklædning
16. Bagbeklædning
17. Fjernbetjening
18. PCB-cover
19. Hjul
20. Ledning og stikprop
21. Sikkerhedsboks
22. Tænd/Sluk-kontakt
23. Strømstik

FUNKTIONER OG EGENSKABER
-M
 assagestolen er designet med en række massagefunktioner, og kan bevæge sig op
og ned, trykke fremad og trække tilbage og er desuden støjsvag.
-D
 er er 5 massageteknikker: shiatsu, kneading, tapping (let banken), tapping and
kneading samtidigt, knocking.
- Automatisk registrering af skulderposition.
-1
 2 automatiske massagefunktioner, som inkluderer: comfortable (komfort), relaxing
(afslapning), traction (stræk), shoulder and neck (skulder og nakke), back and waist (ryg
og lænd), whole body (hele kroppen), protection of vertebral (skånsom massage for
ryghvirvlerne), fatigue recovery (refresh), stretching muscles and activating collaterals
(skånsom udtræk af muskler) beautiful buttock shaping (ballemassage), soothing sleep
(beroligende) og full air pressure (fuld lufttryksmassage).
- Inkluderer manuel massagefunktioner for overkroppen (helkropsmassage, fikseret
punktmassage og 3 punkter for massage vælges, hvor hastigheden for hver funktion
kan justeres med 5 forskellige niveauer. Når der vælges et lokalt massageområde eller
ved fikseret punktmassage, kan massagearmen justeres op eller ned; Ved tapping (let
banken) shiatsu og knocking har bredden for placering af massagekuglen 3 indstillinger
at vælge mellem.
-L
 ufttryksmassage: lufttryksmassage på overarm (med 4 luftpuder), lufttryksmassage
på armen (med 8 luftpuder), lufttryksmassage på benene (med 16 luftpuder) og tre
forskellige lufttryksintensiteter, som der kan vælges mellem.
-F
 orlæng fodstøtten: skub dine fødder fremad for at forlænge og træk tilbage for at
forkorte.
-F
 odstøtten kan hæves uafhængigt af rygstøtten, zero gravity justerer fodstøtte og
rygstøtte samtidigt.
- Varmefunktion for ryggen: bruger kulfiber som en infrarød varmekilde.
-M
 assagestolen er designet med funktionen Zero Wall, og stolen vil udelukkende
bevæge sig inden for sin egen akse, når rygstøtten lænes tilbage.
-R
 ygstøttens SL-form: Den L-formede hældning giver dig den mest afslappende
massagestilling og masserer dig fra nakken til lårene. Det ergonomiske design sikrer, at
rygsøjlen holdes i den rigtige S-facon.
- Musiksystem: designet med 3D digitale højttalere i højre og venstre side.
-D
 er kan afspilles musik trådløst med Bluetooth på en smart phone eller tilsvarende
udstyr.
-F
 oot Roller (fodrulle) massagefunktion: under fødderne sidder to par roterende valser,
som masserer tæer, svang og hæl.
-H
 øjre armlæn er udstyret med en holder til fjernbetjening eller mobiltelefon samt en
USB-oplader.
-M
 assage med magnetterapi ved venstre og højre håndflade.
-D
 er er 5 forskellige genvejsmuligheder på massagestolens venstre armlæn, bl.a.
tænd/sluk, hæve-sænkefunktion for benene, justering af stolens position, automatisk
funktions-knap og stemmekontrol.
- Venstre og højre armlæn er udstyret med LED-lys.
- LCD-farveskærm.
-N
 år der slukkes for stolen, vender den automatisk tilbage til udgangsposition
(siddestilling) og massagearmen vender ligeledes tilbage til udgangsposition.
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FJERNBETJENING:
LCD-skærm: viser alle massagefunktionerne
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BETJENING
1. LCD: viser alle massagefunktioner
2. Tænd/Sluk: tænder og slukker alle massagefunktioner
3. Pause/Start: sætter alle massagefunktioner på pause og starter dem igen
4. Timer: indstiller tiden for, hvor lang tid du ønsker massage
5. Automatisk hæve/sænke-funktion: 3 forskellige indstillinger alt efter individuelt behov
6. Fodstøtte OP: hæver positionen
7. Automatisk massageknap
8. Lufttryksmassage: tænd og sluk for luftpudemassage
9. Manuel massage
10. Fodrullemassage
11. Justering af skulderposition: manuel justering af skuldrenes position og position for
fingertryksmassage
12. Justering: rygstøtten hæves og benstøtten sænkes
13. Fodstøtte NED: sænker fodstøtten
14. Justering: rygstøtten sænkes og benstøtten hæves
15. Lufttryksintensitet: justering af lufttryksmassagens intensitet
16. Varmefunktion: tænd/sluk for varme
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1.Tænd for massagestolen

FUSE:
T5AL 250V

Stikkontakt

ON/OFF

POWER INPUT

Kontakt til strømforsyning

2. Påbegynd massage
1. T
 ryk på Tænd/Sluk-kontakten for at påbegynde en massage. Forudindstilling for
massage er komfort.
2. Massagestolen sænkes automatisk til halvt liggende position.
3. A
 utomatisk registrering af skulderposition. Sørg for at have en god siddestilling i
stolen.
4. H
 vis den registrerede skulderposition afviger fra den faktiske skulderposition på
brugeren, kan der justeres op eller ned på navigationstasten, så positionen bliver rigtig.
Der er 10 forskellige niveauer at vælge mellem. Du har 10 sekunder til at foretage dit
valg, herefter påbegyndes massagen automatisk
Bemærk: Du kan springe registrering af skulderposition over og i stedet vælge et
automatisk massageprogram med det samme.
Knap

Beskrivelse

Display

Flyt massagekuglerne op, indtil positionen er passende
Flyt massagekuglerne ned, indtil positionen er passende
Skulderjustering
Høj skulderposition
Passende skulderposition
Lav skulderposition

Vælg mellem 12 automatiske massagefunktioner: comfortable (komfort), relaxing
(afslapning), traction (stræk), shoulder and neck (skulder og nakke), back and waist (ryg
og lænd), whole body (hele kroppen), protection of vertebral (skånsom massage for
ryghvirvlerne), fatigue recovery (refresh), stretching muscles and activating collaterals
(skånsom udtræk af muskler) beautiful buttock shaping (ballemassage), soothing sleep
(beroligende) og full air pressure (fuld lufttryksmassage).
(Punkt 4 kan springes over).
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Funktion

Knap
Comfort

Relax

Stretch

Shoulder&neck

Back&waist

Beskrivelse

Display

Giver den mest behagelige massageoplevelse

F1 Auto

Blid og behagelig dybdemassage, som gør kroppen
afslappet og reducerer træthed

F2 Auto

Benstøtten løftes og rygstøtten sænkes: lufttryksmassage og massage af benene virker opkvikkende og
genopretter vitalitet.

F3 Auto

Skulder og nakke: massage med fokus på skulder
og nakke.

F4 Auto

Ryg og lænd: massage med fokus på ryg og lænd.

F5 Auto

Helkropsmassage: dybdemassage som forynger
kroppen .

Automatisk
massage

A1 Auto

Skånsom massage for ryghvirvlerne: Afslapning for
krop og sind.

More

A2 Auto

Ny energi: styrker hele kroppen og lindrer træthed og
smerte i ryg og lemmer, giver afslapning og forbedrer
mikrocirkulationen, lindrer træthed.

A3 Auto

Meridianmassage (gammel kinesisk behandlingsform): dredge meridians: forbedrer hurtigt kroppens
.
mikrocirkulation.

A4 Auto

Ballemassage: effektiv massage til bagdel og lår, flot
figur.
.

A5 Auto

Soothing sleep (beroligende): hjælper kroppen med at
genvinde balancen, forbedrer søvn og søvnkvalitet.
.

A6 Auto

Fuld lufttryksmassage: fokus på hele kroppen. Lufttryksmassage som giver dybdegående afslapning til
kroppen. Lindrer træthed og smerter i kroppen.

.

A7 Auto
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• Massage af overkroppen
Funktion

Knap

Justering af massagekugle

Display

Shiatsu: hastighed og bredde

.

Kneading: hastighed
Teknik

Tapping: hastighed og bredde
Kneading and tapping: hastighed
Knocking: hastighed og bredde

Hastighed

5 justerbare hastigheder

Bredde

Vælg mellem 3 niveauer
Fikseret punktmassage
Mindre område, punktmassage

Ryg
udstræk

Massage af hele ryggen
Justering af massageområde (ved fikseret
punktmassage og lokalmassage kan
område/position justeres).

Pil op
Pil ned

• Lufttryksmassage
Funktion

Knap

Beskrivelse

Display

Fuld lufttryksmassage: på arme, ben og fødder
Indstilling af
lufttryksmassage

Arm: lufttryksmassage med fokus på armene
Ben: lufttryksmassage med fokus på benene
3 forskellige justeringsmuligheder

Intensitet

• Fodrullemassage
Funktion

Fodruller

14

Knap

Beskrivelse
Tryk flere gange på knappen for at vælge intensitetsniveau (lav,
medium og hurtig), eller sluk funktionen.

Display

BETJENING
• Varme
Beskrivelse

Funktion

Display

Tryk på knappen for at aktivere eller deaktivere infrarød hypertermi. Efter 3 minutter vil varmefunktionen være aktiveret.

Varme

• Pause/Start
Beskrivelse

Funktion

Display

Du kan altid sætte et igangværende massageprogram på
pause ved at trykke på denne knap. Tryk på knappen igen
for at fortsætte massagen.

Pause/Start

• Justér hældning
Beskrivelse

Funktion

Tryk på og hold knappen inde, rygstøtten hæves og benstøtten sænkes.
Slip knappen ved den ønskede position.

Rygstøtte
OP/benstøtte NED

Rygstøtte
NED/benstøtte OP

Tryk på og hold knappen inde, rygstøtten sænkes langsomt og benstøtten
hæves. Slip knappen ved den ønskede position.

Benstøtte
OP

Tryk på og hold knappen inde, benstøtten hæves langsomt. Slip knappen
ved den ønskede position.

Benstøtte
NED

Tryk på og hold knappen inde, benstøtten sænkes langsomt. Slip knappen
ved den ønskede position.

Zero gravity

Tryk på knappen for automatisk at sænke stolen til liggende position. Zero
gravity har 3 forskellige indstillinger.

• Andre manuelle funktioner
Funktion
Timer

Beskrivelse

Timer

Indstil tiden. Hvert tryk på knappen forlænger massagetiden
med 5 minutter. Timeren kan ikke indstilles til mere end 30
minutter.

Display

20 min.
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3. Oversigt over genvejstast på massagestolens armlæn

Venstre arm

Højre arm

1

2

6

3

4

AUTO

5

Genvejstast for venstre armlæn:
1. Tænd/Sluk: Tænd eller sluk for massagestolen
2. Justering af stolens position: Juster rygstøtten op og ned
3. Navigationstast benstøtte: Juster benstøtten op eller ned
4. Auto-knap: Aktiver automatisk massagefunktion
5. Stemmekontrol
Genvejstast for højre armlæn:
6. H
 older: Placer fjernbetjeningen eller din mobiltelefon i
holderen
7. USB-port til opladning

16
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Funktion

Beskrivelse

Tænd/Sluk: Tryk på knappen for at aktivere eller deaktivere massagefunktion

Hæv fodstøtten: Tryk på knappen for at hæve fodstøtten. Slip
knappen ved den ønskede position.

Sænk fodstøtten: Tryk på knappen for at sænke fodstøtten. Slip
knappen ved den ønskede position.

Justering: Rygstøtten hæves og benstøtten sænkes. Slip knappen for at stoppe.

Justering: Rygstøtten sænkes og benstøtten hæves. Slip knappen for at stoppe.

Auto: Tryk på knappen og skift autoindstilling for massage

Mikrofon: Tænd eller sluk for stemmekontrol

USB-port: Oplader til mobiltelefon eller andet Smart device.
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4. Stemmekontrol
-Når massagestolen er tændt eller på standby, sig ”Hi Alice” for at aktivere
stemmekontrollen.
-Når stemmekontrollen er aktiveret, vil massagestolen svare: ”I am here”. Nu kan man
indenfor 6 sekunder give massagestolen en mundtlig kommando, svarende til det
massageprogram, man ønsker at aktivere. Hvis man ikke afgiver sin kommando korrekt
indenfor 6 sekunder, slår stemmekontrollen automatisk fra, og det er nødvendigt at
aktivere funktionen igen.

Stemmekontrol
Aktiver stemmekontrol: ”Hi Alice.” Svar: ”I am here.”
NR.

Kommando

Svar:

Massage on (tænd massage)

Svar: ok, massage on

Massage close (afslut massage)

Svar: ok, massage close

3

Comfort massage (komfortmassage)

Svar: ok, comfort massage

4

Relax massage (afslapningsmassage)

Svar: ok, relax massage

5

Full body massage (helkropsmassage)

Svar: ok, full body massage

6

Neck and shoulder massage (nakkeog skuldermassage)

Svar: ok, neck and shoulder massage

7

Back and waist massage (ryg- og
lændemassage)

Svar: ok, back and waist massage

8

Stretch massage (strækmassage)

Svar: ok, stretch massage

9

Fixed massage (fikseret punktmassage)

Svar: ok, fixed massage

10

Change the other mode (ændre
indstilling)

Svar: ok, change the other mode

11

Go little down (gå lidt ned)

Svar: ok, go little down

12

Go little up (gå lidt op)

Svar: ok, go little up

13

Open the air pressure (åbn for lufttryk)

Svar: ok, open the air pressure

14

Close the air pressure (luk for lufttryk)

15

Up the seat position (ret sædeposition op)

Svar: ok, up the seat position

16

Down the seat position (læg sædeposition ned)

Svar: ok, down the seat position

17

Stop adjustment (stop justering)

Svar: ok, stop adjustment

1
2
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Svar: ok, close the air pressure

BETJENING
5.Bluetooth
1. G
 å ind i funktionerne for Bluetooth på din Smart-enhed og søg efter nye Bluetoothenheder.
2. F
 ind følgende brugernavn: IMCM-XXXX, og opret forbindelse mellem din enhed og
massagestolen.
3. Find playliste på din Smart-enhed og tænd for musikken.
6.Sluk for strømmen og stop massagen
-Under en massage kan du trykke på Tænd/Sluk-knappen for øjeblikkeligt at stoppe
al massage. Rygstøtten og fodstøtten tilbagestilles, massagen er færdig, og alle
massagefunktioner slukkes øjeblikkeligt. Stolen går tilbage til udgangsposition, når man
stopper massagen.
-Afbryd strømforsyningen til hele massagestolen, se nedenstående illustration.

FUSE:
T5AL 250V

ON/OFF

POWER INPUT

Oversigt over strømafbryder

Træk ledning ud

7.Installation af benstøtte
1. E
 fter at have forbundet luftslangen samt ledningsstikket fra benstøtten til
massagestolen, frigøres den faste rem og ledning, og stikket placeres inde i
stolestellet. (Figur 1).
2. Påsæt de to monteringsbeslag på hver side af det runde rør på benstøtten. (Figur 2).

1

2
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3. Hæng fastgørelsesbeslaget fra benstøtten på massagestolens krog (figur 3).
4. B
 rug 4 stk. (hver side 2 stk.) M4-skruer til at fastgøre benstøtten til massagestolen.
Kontroller, om der er uregelmæssigheder, og om luftslangen er bøjet og færdiggør
derefter installationen (figur 4).
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9. Gulvbeskyttelse
-Hvis du placerer massagestolen på et trægulv, anbefales det først at lægge et tæppe på
gulvet, da stolen er tung og kan beskadige dit trægulv.

Forsigtig: Selvom massagestolen har hjul, bør du ikke flytte rundt med den på smalle
områder. Lad to mennesker løfte stolen. Hold fast i basen og rygstøtten i stedet for
armlænene, når du flytter stolen.
10. Flyt stolen
Sørg for, at alle ledningerne er samlet og ikke ligger på gulvet, inden du flytter
massagestolen. Tip stolen bagover (tyngdepunktet skal ligge på hjulene), skub nu stolen
frem og/eller tilbage til den ønskede placering, og vip den forsigtigt tilbage på plads.
(Bemærk: Inden du flytter massagestolen, skal strømmen frakobles og ledningen trækkes
ud).

Advarsel: Hjulene på massagestolen er kun beregnet til korte afstande. Brug andre
metoder, hvis massagestolen skal flyttes længere væk.
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SPECIFIKATIONER
Model: A309
Konfigurering: 8
Produktnavn: Massagestol
Spænding: 110-120V - 60 Hz
220-240V - 50Hz/60Hz
Strømforbrug: 120W
Tid: 20 min.
Sikkerhedsdesign: Klasse 1

Materialer: PVC, PA, ståldele og elektriske og elektroniske dele.
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REKLAMATION OG SERVICE
VIGTIGT:
Reklamationsretten omfatter materialer og arbejdsløn og gælder i 2 år. Ved henvendelse
om service, skal du oplyse produktets navn og serienummer og udfylde serviceskemaet
på: https://service.witt.dk/service/da/Other/Service.aspx. Disse oplysninger findes på
typeskiltet. Skriv evt. oplysningerne ned her i brugsanvisningen, så du har dem ved
hånden. Det gør det lettere for servicemontøren at finde de rigtige reservedele.
REKLAMATIONSRETTEN DÆKKER IKKE:
1. Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl
2. Almindelig, rimelig slitage
3. Hvis der er brugt uoriginale reservedele
4. Hvis anvisningerne i brugsanvisningen ikke er fulgt
5. Hvis ikke installationen er sket som anvist
6. Hvis ikke-faglærte har installeret eller repareret produktet.
TRANSPORTSKADER
En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er
udelukkende en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv
har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelse i
forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og
senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav blive afvist.
UBEGRUNDEDE SERVICEBESØG
Hvis man tilkalder en servicemontør, og det viser sig, at man selv kunne have rettet
fejlen, ved fx at følge anvisningerne her i brugsvejledningen eller ved at skifte en sikring i
sikringsskabet, påhviler det kunden selv at betale for servicebesøget.
ERHVERVSKØB
Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke skal bruges i en privat husholdning,
men anvendes til erhverv eller erhvervslignende formål (restaurant, café, kantine etc.) eller
bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere. I forbindelse med
erhvervskøb ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er beregnet til almindelig
husholdning.
SERVICE
Det er altid kundens ansvar, at produktet er tilgængeligt for teknikeren ved brug af
reklamationsretten til servicebesøg. Reklamationsretten dækker produktet i den stand,
kunden fik det udleveret. Teknikerens arbejde er omfattet af arbejdsmiljølovgivningens
regler (fx om tunge løft), hvilket spiller ind på, hvad teknikeren må og ikke må under
servicebesøg.
Forbehold for trykfejl.
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MILJØ
Apparatet retter sig efter forskrifterne for Den Europæiske Unions direktiv 2012/19/CE, i
forhold til bortskaffelse af elektrisk udstyr. Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder
materialer, komponenter og stoffer, som kan være farlige og skadelige for menneskers
sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke
bortskaffes korrekt.
Produkter, der er mærket med den overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk
udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk
udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal
indsamles særskilt.
Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den
miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og
elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af
dette affald.
For flere detaljer vedrørende behandling og genbrug af dette produkt, kontakt din lokale
genbrugsstation.
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